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Saeimas vairākums vakar 
galīgajā lasījumā pieņēma gro-
zījumus “Ministru kabineta ie-
kārtas likumā”, izveidojot jaunu 
– klimata un enerģētikas ministra 
– amatu. Par jauna ministra ama-
ta izveidi nobalsoja 52 koalīcijas 
deputāti, bet visi 45 klātesošie 
opozīcijas deputāti nobalsoja pret.

Iepriekš grozījumu tālāku 
virzību neatbalstīja parlamenta 
Juridiskā komisija, tāpēc opozī-

cijas deputāti pārmeta topošajai 
koalīcijai Saeimas procedūru ne-
ievērošanu, šo likumprojektu ska-
tot parlamenta sēdē. Juridiskajā 
komisijā iecere tika noraidīta, jo 
tajā valdošajai koalīcijai nav vai-
rākuma. Saeimas deputāti norai-
dīja “Progresīvo” Saeimas frakcijas 
priekšlikumu paplašināt klimata 
un enerģētikas ministra funkci-
jas, nosakot ministra atbildību arī 
par vidi. Tika noraidīti arī Zaļo un 

Vēstuļbumbu Spānijā saņē-
musi ne tikai Ukrainas vēstniecī-
ba, kuras darbinieks trešdien tika 
ievainots tās sprādzienā, bet arī 
Spānijas uzņēmums “Instalaza”, 
kas ražo ieročus piegādēm Ukrai-
nai, un gaisa spēku bāze netālu 
no Madrides, ziņo laikraksts “El 
Periodico”. Aragonas reģiona po-
licija un Spānijas civilā gvarde sa-
ņēma no “Instalaza” paziņojumu 
par aizdomīgu pasta sūtījumu, 
līdzīgu tam, kāds bija nosūtīts 
Ukrainas vēstniecībai Madridē.

Uz kompānijas atrašanās 
vietu tika nosūtīta policija. Rūp-
nīcas teritorija tika norobežota, 
bet transporta un gājēju kustība 
tuvākajās ielās apturēta.

Speciālisti trešdienas vakarā 
ar kontrolētu sprādzienu iznīcinā-
ja šo paciņu. Operācija notika bez 
upuriem un cietušajiem. Vietējā 
policija sākusi vākt lietiskos pierā-
dījumus paciņas satura analīzei.

Ceturtdien aizdomīgs sūtī-
jums tika konstatēts arī gaisa 
spēku bāzē Torehonā de Ardosā, 
netālu no Madrides. Apsargi pa-
manīja aizdomīgu vēstuli, kas, 
iespējams, saturēja kaut kādu 
mehānismu. Tika izsaukta po-
licija, kas norobežoja teritoriju. 
Izmeklētāji sākuši vēstules izpēti. 
Vēstule bija adresēta bāzes satelī-
tu centram. Bāze regulāri tiek 
izmantota ieroču sūtīšanai 
no Spānijas uz Ukrainu, kā 
arī tur bāzējas amatpersonu 
lidmašīnas.

“El Periodico” atzīmēja, 
ka viens no iemesliem, kāpēc 
kompānija “Instalaza” saņēmu-
si vēstuļbumbu, var būt tas, ka 
“Instalaza” pēc Spānijas valdības 
valsts aizsardzības pasūtījuma 
ražo ieročus kā militāro palīdzību 
Ukrainai. Kompānija ražo granāt-
metējus, kurus Ukraina izmanto 
karā pret Krieviju.w 

Ņujorka un Singapūra kopīgi 
atzītas par dzīvošanai dārgāka-
jām lielpilsētām pasaulē, augo-
šajai inflācijai kāpinot dzīvošanas 
izmaksas visā pasaulē, liecina 
vakar publicēts pārskats.

Ņujorka un Singapūra no pir-
mās vietas izstūmušas Telavivu, 
kas nokritusi uz trešo vietu Pasau-
les dzīvošanas izmaksu indeksā 
(“Worldwide Cost of Living Index”), 
ko veidojis britu pētniecības un 
analīzes uzņēmums “Economist 
Intelligence Unit” (EIU), salīdzinot 
preču un pakalpojumu cenas ASV 
dolāros 172 lielpilsētās. Ņujorka 
pirmo vietu šajā indeksā ieņē-

musi pirmo reizi.
“Karš Ukrainā, rietumvalstu 

Krievijai noteiktās sankcijas un 
Ķīnas bargā koronavīrusa izpla-
tības ierobežošanas politika radī-
jusi piegāžu tīklu problēmas, kas 
apvienojumā ar procentu likmju 
pieaugumu un valūtas kursu iz-
maiņām izraisījušas dzīves dār-
dzības krīzi visā pasaulē,” norā-
da šī pētījuma vadītāja Upasana 
Duta.Vidējās cenas vietējās valū-
tās 172 lielpilsētās pieaugušas par 
8,1%, kas ir straujākais kāpums 
pēdējos 20 gados. Damaska un 
Tripole atzītas par dzīvošanai lē-
tākajām pasaules lielpilsētām.w 

UNESCO Starpvaldību komi-
teja nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanai nolēmusi 
iekļaut UNESCO Cilvēces nema-
teriālā kultūras mantojuma sa-
rakstā vairāku valstu mantojuma 
elementu “Koku pludināšana”, 
kurā ietilpst arī Latvijas Nacionālā 
nemateriālā kultūras mantojuma 
vērtība – Gaujas plostnieku ama-
ta prasmes. Latvijas Nacionālā 
kultūras centra (LNKC) pārstāve 
Linda Ertmane informē, ka mul-
tinacionālo iesniegumu “Koku 
pludināšana” kopā veidojušas 
sešas valstis – Austrija, Čehija, 
Latvija, Polija, Spānija un Vācija. 
Nemateriālā kultūras mantoju-
ma sarakstā iekļauta arī Francijas 
bagete. Organizācija norāda, ka 
franču maizes cepšanas zināšanas 
ir cilvēces kultūras neatņemama 
sastāvdaļa. Bagete pievienojusies 
citiem pārtikas produktiem un ku-
linārijas kultūrām, kas iekļautas 
sarakstā. Tostarp neapoliešu pi-
cas, korejiešu kimči, Beļģijas alus, 
Vidusjūras diēta un arābu kafija.w

Liels bija Spānijai piederošo Kanāriju salu krasta apsardzes darbinieku pārstei-
gums, kad tie uz tankkuģa “Alithini II” stūres atklāja trīs nelegālos migrantus no 
Nigērijas. Visa trijotne pēc 11 dienu ceļojuma cieta no ūdens trūkuma, un vīriešiem bija 
nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pēc tam zaķiem ar to pašu kuģi, bet jau uz tā klāja, 
nāksies atgriezties dzimtenē.

ZAĶI

Vatikāna mājaslapa 
piedzīvojusi kiberuzbrukumu, 
kurā Ukrainas sūtnis vainoja 
Krieviju. Vatikāna preses 
pārstāvis paziņoja, ka konstatēti 
neparasti mēģinājumi piekļūt 
vietnei. Kiberuzbrukums noticis 
dienu pēc tam, kad Krievija 
pauda sašutumu par pāvesta 
Franciska izteikumiem, kuros 
viņš intervijā sacīja, ka daži 
no nežēlīgākajiem cilvēkiem 
Krievijas armijas rindās 
Ukrainā ir minoritāšu pārstāvji, 
piemēram, “čečeni, burjati un 
tā tālāk”.

Pasaulē dabas katastrofas 
un ārkārtēji laikapstākļi 
šogad radījuši 110,8 miljardu 
eiro zaudējumus, liecina 
Šveices pārapdrošināšanas 
kompānijas “Swiss Re” 
apkopotā informācija. 
Lielākos zaudējumus radījusi 
viesuļvētra “Īans” ASV: aptuveni 
48–63 miljardus eiro. Galvenie 
zaudējumu faktori ir pilsētu 
attīstība, bagātību uzkrāšanās 
apgabalos, kur ir liels dabas 
katastrofu risks, inflācija un 
klimata pārmaiņas.

Latvijas dziesminieks 

Haralds Sīmanis vakar devies 
mūžībā. Sīmanis dzimis 1951. 
gada 12. jūnijā Cēsīs, viņš bija 
jumiķis, bet ģitāras un ērģeļu 
spēli apguva pašmācības ceļā. 
Viens no viņa populārākajiem 
skaņdarbiem ir balāde “Ezers”, 
ko Sīmanis 1980. gadā izpildīja 
“Mikrofona dziesmu aptaujas” 
noslēguma koncertā, un pēc 
šīs uzstāšanās mākslinieks 
ieguva plašāku atpazīstamību. 
Kopš deviņdesmitajiem gadiem 
viņš ar koncertiem regulāri 
apbraukājis Latvijas baznīcas.

zemnieku savienības (ZZS) frak-
cijas priekšlikumi veidot jaunus 
ministru amatus, vai nu apvie-
nojot ekonomikas un satiksmes 
ministru atbildības, vai arī ekono-
mikas, klimata, vides aizsardzības 
un enerģētikas ministru atbildī-
bas. Atbalstu nesaņēma arī ZZS 
rosinājums apvienot iekšlietu un 
tieslietu ministru amatus. Veido-
jot jauno valdību, potenciālie 
valdošās koalīcijas partneri 
vienojušies par ieceri Latvi-
jā veidot jaunu – Klimata un 
enerģētikas – ministriju. Pēc 
“Jaunās vienotības” (JV) politiķu 
vārdiem, jaunās valdības dienas-
kārtībā viens no svarīgākajiem 
risināmajiem jautājumiem būšot 
Latvijas enerģētiskā neatkarība, 

tāpēc arī tiek saskatīta nepiecie-
šamība pēc šādas jaunas minis-
trijas. “Idejiski tas ir ļoti vienkāršs 
jautājums – vienkārši nepirksim 
no Krievijas energoresursus,” par 
ministrijas nepieciešamību ir iz-
teicies JV politiķis, Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš, skaidrojot, 
ka problēmas rada jautājums, kā 
šo mērķi praktiski sasniegt, izvei-
dojot sistēmu, ar kuru nodroši-
nāt konkurētspējīgas enerģētikas 
cenas un vienlaikus sasniedzot 
klimata mērķus, kas Latvijai ir 
saistoši kā Eiropas Savienības da-
lībvalstij. Saeima arī pieņēma gro-
zījumus “Valsts pārvaldes iekār-
tas likumā”, apstiprinot topošās 
koalīcijas priekšlikumu par mi-
nistru biedru amata ieviešanu.w 

Novērtējums 
plostniekiem

Izdodas panākt ministra amata izveidi

Vēstuļbumbu saņēmis 
arī Spānijas uzņēmums

Visdārgāk dzīvot 
Ņujorkā un Singapūrā


