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

Ziemeļkorejas mediji 
paziņojuši, ka Phenjana veikusi 
“nozīmīgu pēdējā posma pārbaudi” 
izlūkošanas satelīta izstrādei, ar 
raķeti nogādājot kosmosā izmēģi-
nājuma satelītu. Analītiķi uzskata 
ka šāda satelīta izstrāde palīdzētu 
Ziemeļkorejai veikt aizliegto starp-
kontinentālo ballistisko raķešu 
izmēģinājumus. Phenjana šī gada 
sākumā veica divus izmēģināju-
mus, apgalvojot, ka pārbauda izlū-
košanas satelīta sastāvdaļas, kas, 
pēc ASV un Dienvidkorejas teiktā, 
iespējams, ietvēra jaunās starp-
kontinentālās ballistiskās raķetes 
“Hwasong-17” komponentes.

Kanāda. Bioloģiskajai daudz-
veidībai veltītajā ANO konferencē 
Monreālā valdību pārstāvji vieno-
jušies līdz 2030. gadam noteikt 
aizsardzību vismaz 30% pasau-
les sauszemes un jūras platību. 
Sarunas ilga gandrīz divas nedēļas. 
Vienošanās arī paredz finansējuma 
palielināšanu, sevišķi jaunattīstības 
valstīm un mazajām salu valstīm, 
projektiem, kuru mērķis ir biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšana. 
Vienošanās paredz līdz 2030. ga-
dam šim mērķim savākt no valstīm 
un privātajiem avotiem 200 miljar-
dus ASV dolāru. Pašlaik aizsardzība 
noteikta aptuveni 17% sauszemes 
un iekšējo ūdeņu ekosistēmu un 
10% jūras teritoriju.

Bulgārijas prokuratūra 
uzdevusi izlūkdienestam izmeklēt 
prokrievisko paramilitāro organizā-
ciju darbību, pastāvot aizdomām, 
ka šīs organizācijas pastrādājušas 
noziegumus pret valsti. Tiek uzska-
tīts, ka nevalstiskās organizācijas 
“Bulgāru tautas zemessardze 
Šipka” un “Bulgāru tautas kustība 
Šipka”, kas saistītas ar tā dēvēto 
Vasila Levska militāro savienību, 
piedāvā speciālo apmācību brīv-
prātīgajiem bijušo Krievijas armijas 
īpašo operāciju instruktoru vadībā, 
izplata pret Eiropas Savienību un 
NATO vērstu propagandu, kā arī 
aicinājumus uz sacelšanos pret 
“neleģitīmo valdību”, noraida poli-
tiskās partijas un izplata rasistiskas 
un antisemītiskas sazvērestības 
teorijas.

Veic operācijas Krievijas teritorijā
Ukrainas bruņotie spēki 

veic operācijas Krievijas te-
ritorijā, izmantojot dažādus 
līdzekļus. Ukrainas Aizsar-
dzības ministrijas Galve-
nās izlūkošanas pārvaldes 
pārstāvis Vadims Skibickis 
intervijā vācu laikrakstam 
“Bild” norādījis, ka šīs operā-
cijas ir ļoti sarežģītas un pra-
sa nopietnu sagatavošanos, 
jo Krievijas militārie objekti 
ir labi apsargāti.

“Mūsu mērķi ir vienīgi Krie-
vijas bruņoto spēku militārie 
objekti, no kuriem tiek veikti 
uzbrukumi Ukrainai, tai skaitā 
loģistikas centri, komandpunkti 
vai garnizoni ar lielu karavīru 
skaitu,” uzsvēris Skibickis.

Tikmēr Krievija uzbrukusi 
Ukrainas galvaspilsētai ar bezpi-
lota lidaparātiem, nodarot postī-
jumus infrastruktūras objektiem 
un privātmājām. Krievija arī 
sūta uz Ukrainu aktierus, dzie-
dātājus un cirka māksliniekus, 
lai paceltu morāli Krievijas ka-
raspēkā. Krievijas Aizsardzības 
ministrija ir izveidojusi divas 
“frontes līnijas radošās brigā-
des”, kurām uzticēta morāles 
pacelšana karavīru vidū.

Lielbritānijas Aizsardzības 
ministrija norādījusi, ka karavī-
ru izklaidēšanai ir gara vēsture 
daudzās armijās, bet Krievijā tā 
cieši savijusies ar padomju laika 
ideoloģiski politiskās izglītības 
koncepciju. Ministrija apšauba, 

ka šī kampaņa būs sekmīga, un 
prognozē, ka morāles problēmas 
Krievijas karaspēkā saglabāsies 
arī turpmāk.

Bet Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins pirmo reizi 
trīsarpus gadu laikā kopā ar 
plašu valdības delegāciju iera-
dies Baltkrievijā, kur tiekas ar 
Baltkrievijas vadoni Aleksandru 
Lukašenko. Pēdējo reizi Putins 
Minsku apmeklēja 2019. gadā – 
vēl pirms Covid-19 pandēmijas 
un 2020. gada masu protestiem 
pret Lukašenko režīmu. Kopš 
tā laika Lukašenko daudzkārt 
viesojies Maskavā, bet tas, ka 
Putins tagad dodas pie Luka-
šenko, varētu liecināt, ka Puti-
na sāktais iebrukums Ukrainā 

iegājis Maskavai nelabvēlīgā 
gultnē.

Militārie eksperti brīdina, ka 
Putins varētu mēģināt ievilkt 
Baltkrieviju arī sauszemes ope-
rācijā pret Ukrainu. Putina vizīte 
Baltkrievijā ir izraisījusi pastipri-
nātu Ukrainas uzmanību, un pie 
Ukrainas prezidenta Volodimira 
Zelenska pulcējās militārās va-
dības pārstāvji, lai apspriestu 
bruņoto grupējumu skaitlisko 
pieaugumu Baltkrievijā un situā-
ciju uz robežām. Baltkrievijā jau 
mēnešiem ilgi novērojama Krie-
vijas un Baltkrievijas bruņoto 
spēku aktivitāte, un abas valstis 
izveidojušas kopīgu reģionālo 
militāro vienību un sarīkojušas 
vairākas militārās mācības.w

Lai palīdzētu Ukrainai, sva-
rīgi ir turpināt sniegt militāro 
atbalstu, kā arī mazināt iespējas 
Krievijai tikt pie kara vešanas 
resursiem, vakar Rīgā notieko-
šajā Apvienoto reaģēšanas spē-
ku valstu un valdību vadītāju 
sanāksmē sacīja Lielbritānijas 
premjerministrs Riši Sunaks. 
Viņš uzsvēra, ka Ukrainas tau-
tas parādītās apņēmības dēļ 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins sāk saprast, ka nespēj 
uzvarēt karalaukā, tāpēc viņš 
eskalē konfliktu, nesot šausmī-
gas sekas ukraiņiem.

Lielbritānija ir apņēmusies 
nākamgad sniegt tikpat lielu 
vai lielāku palīdzību Ukrainai 
kā šogad piešķirtā palīdzība 2,64 
miljardu eiro apmērā. Sunaks 
uzsvēra, ka nekāda Krievijas 

vienpusēja prasība pēc pa-
miera nav vērā ņemama, jo 
tas būtu viltus piedāvājums, kas 
tikai ļautu Krievijai sagatavoties 
jauniem uzbrukumiem. 

Somijas prezidents Sauli Nī-
niste atzina, ka Maskavai nav jā-
dod kaut kādas drošības garan-
tijas, šādi komentējot Francijas 
prezidenta Emanuela Makrona 
izteikumus, ka Eiropai jābūt ga-
tavai nākotnes drošības arhitek-
tūrai un jādomā par to, kā “dot 
Krievijai garantijas dienā, kad 
tā atgriezīsies pie sarunu gal-
da”. Latvijas premjers Krišjānis 
Kariņš norādīja, ka vienīgais un 
reālais apdraudējums drošībai 
reģionā ir Krievija un ir jādara 
viss, lai šobrīd atbalstītu Ukrai-
nu, darot to “tik ilgi un ar tādu 
apjomu, kāds ir nepieciešams”.w

Zviedrijas Augstākā tiesa 
bloķējusi trimdā dzīvojoša tur-
ku žurnālista izdošanu Ankarai, 
ko tā pieprasījusi, pirms Tur-
cija ratificē Zviedrijas uzņem-
šanu NATO. Tiesa paziņojusi, 
ka laikraksta “Zaman” bijušā 
redaktora Bilenta Keneša izdo-
šanai ir “vairāki šķēršļi”. Turcija 
Kenešu apsūdz par līdzdalību 
2016. gada neveiksmīgā puča 
organizēšanā. Daži no nodarīju-
miem, kuros Kenešs apsūdzēts, 
Zviedrijā netiek atzīti par nozie-
dzīgiem. Turklāt viņa izdošanu 
neiespējamu padara lietas 
politiskais raksturs un Ke-
nešam Zviedrijā piešķirtais 
bēgļa statuss. Pastāv risks, 
ka žurnālists tiks pakļauts va-
jāšanai par viņa politiskajiem 
uzskatiem, un tādējādi izdošana 

nav iespējama, piebildusi tiesa.
Kenešs, kurš šobrīd strā-

dā turku disidentu izveidotajā 
Stokholmas Brīvības centrā, at-
zinis, ka ir priecīgs par tiesas 
lēmumu, un uzsvēris, ka visas 
apsūdzības pret viņu safabri-
cējis autoritārā prezidenta Re-
džepa Tajipa Erdogana režīms. 
Turcija Stokholmai pieprasījusi 
izdot vairākus desmitus cilvē-
ku, taču vienīgas, kura vārdu 
publiski minējis Erdogans, ir Ku-
rešs. Ankara ir bloķējusi Turcijas 
uzņemšanu NATO, apgalvojot, 
ka Stokholma “atbalsta teroris-
mu”, jo sniedz patvērumu turku 
disidentiem un kurdu separā-
tistu kaujiniekiem. Savukārt 
Zviedrija uzsver, ka galavārds 
šajos jautājumos ir tiesai, kas ir 
neatkarīga no valdības.w

Sociālā tīkla platformas 
Twitter lietotāji nobalsojuši par 
īpašnieka Īlona Maska atlaiša-
nu no vadītāja amata. Masks 
iepriekš Twitter izsludināja ap-
tauju par to, vai viņam palikt 
Twitter vadītāja amatā, un solīja 
respektēt aptaujas iznākumu. 
Kopumā 57,5% no vairāk 
nekā 17 miljoniem kontu 
nobalsojuši par viņa atlaiša-
nu. Iepriekš Masks brīdināja, ka 
viņam nav padomā nākamais 
uzņēmuma vadītājs, un uzsvēra, 
ka Twitter nepieciešams tāds 
vadītājs, kas spēj saglabāt dzīvu 
šo platformu.

Kopš oktobra beigās pasaules 
bagātākais cilvēks Masks vien-
personiski pārņēma kontroli pār 
Twitter, viņa radikālie lēmumi 
bijuši pretrunīgi vērtēti. Kopš tā 
brīža elektroauto ražotāja “Tesla” 
akcijas cena sarukusi par trešda-
ļu. Masks ir “Tesla” vadītājs un 
līdzīpašnieks. “Tesla” padome, 
visticamāk, izdarījusi spiedienu 
uz Masku, lai panāktu viņa aizie-
šanu no Twitter vadītāja amata.w

Akcentē militārā atbalsta turpināšanu Zviedrijas tiesa bloķē žurnālista izdošanu

Nobalso par atlaišanu

Kijivas metro stacijā, kas jau iepriekš izmantota kā bumbu patvertne, aizvadīts 
Eirovīzijas dziesmu konkursa Ukrainas nacionālās atlases fināls, un tajā uzvarēja 
duets “Tvorchi”, kas Ukrainu nākamgad pārstāvēs Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpū-
lē, Lielbritānijā. 
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