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15. decembrī
1256. Mongoļu 
valdnieks Hulaguhans 
iekaroja un iznīcināja 
mītiskās musulmaņu 
sektas hašašinu Alamutas 
cietoksni.

1891. Kanādiešu 
izcelsmes amerikānis 
Džeimss Neismits 
prezentēja pirmo 
basketbola versiju.

1919. Bermonta vadītā 
karaspēka paliekas tika 
aizdzītas pāri robežai uz 
Austrumprūsiju.

2001. Pirmo reizi 
gandrīz 12 gadu 
laikā publikai atvēra 
Pizas torni, kad veikti 
plaši pasākumi torņa 
turpmākas nosvēršanās 
samazināšanai.

2004. Pirmajā  
pārbaudē izgāzās  
daudzus miljardus dolāru 
vērtais ASV pretraķešu 
vairogs.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Ķīnas valdība atzinusi, ka ār-
valstīs uztur “pakalpojumu sta-
ciju” tīklu, taču noliegusi, ka šie 
biroji nodarbotos ar Ķīnas kritiķu 
vajāšanu un ķīniešu diasporas uz-
raudzību. Ķīnas Ārlietu ministri-
jas preses pārstāvis pavēstījis, ka 
biroju mērķis ir palīdzēt ķīniešiem 
nokārtot oficiālos un birokrātis-
kos jautājumus.

Mediji vēsta, ka šie biroji, tai 
skaitā Vācijā, cita starpā nodar-
bojas ar Ķīnas valdības kritiķu 

vajāšanu. Ķīnas Ārlietu minis-
trijas preses pārstāvis skaidroja, 
ka birojus izveidojušas ārvalstīs 
dzīvojošo ķīniešu grupas, kas vē-
las palīdzēt tautiešiem, un tajos 
darbojas brīvprātīgie, nevis Ķī-
nas policisti.

Ziņu aģentūras DPA rīcībā 
esošā informācija liecina, ka 
Vācijā biroju menedžeri piedāvā 
gan Ķīnas, gan Vācijas pilsoņiem, 
kuru saknes meklējamas Ķīnā, ju-
ridiskās konsultācijas un atbalstu 

dažādu sertifikātu un pieteikumu 
noformēšanā. Taču šī palīdzī-
ba, kas bieži vien tiek sniegta 
tiešsaistē, tiek izmantota arī, 
lai Ķīnas varasiestādes iegūtu 
informāciju un popularizētu 
komunistiskā režīma ideolo-
ģiju.

Vācijas drošības iestādēm ir 
aizdomas, ka Vācijā ir divi šādi 
ķīniešu iecirkņi, kas agrāk veica 
izmeklēšanu un ietekmēja ķīnie-
šu diasporu Vācijā. Vācijas amat-

personas uzskata, ka tagad šo 
darbu veic mobilas vienības bez 
pastāvīgiem birojiem. Madridē 
bāzētā cilvēktiesību organizācija 
“Safeguard Defenders” uzskata, 
ka vairāk nekā 50 valstīs darbo-
jas aptuveni 100 “Ķīnas aizjūras 
policijas pakalpojumu stacijas”.

Ķīnas amatpersonas apgalvo, 
ka šie biroji nepārkāpj likumu un 
neveic noziedzīgas darbības, un 
uzsver, ka Pekina nejaucas citu 
valstu iekšējās lietās.w

Mājokļu cenas šogad trešajā 
ceturksnī, salīdzinot ar pagāju-
šā gada attiecīgo periodu, Latvi-
jā pieaugušas par 13,7%, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
provizoriskie dati.

Jauniem mājokļiem cenas 
attiecīgajā periodā palielināju-
šās par 12,5%, bet lietotiem – 
par 14%.

Salīdzinot ar 2015. gadu, 
mājokļu cenas 2022. gada 
trešajā ceturksnī bija par 
87,9% augstākas. Tostarp 
jauniem mājokļiem cenas pie-
augušas par 66,7%, bet lieto-
tiem – par 94%.

Mājokļa cenas indekss ap-
tver visus mājokļu pirkumus, 
kas noslēgti starp mājsaimnie-
cībām, no vienas puses, un ko-
mersantiem, valsts vai pašval-
dību iestādēm, no otras puses, 
kā arī starp divām vai vairākām 
mājsaimniecībām neatkarīgi 
no īpašuma iegādes mērķa un 
turpmākā izmantošanas veida.w

ASV prezidenta Džo Baidena 
administrācija ir gandrīz 
pabeigusi plānu par pretgaisa 
aizsardzības sistēmas “Patriot” 
piegādi Ukrainai, atsaucoties 
uz trīs ASV amatpersonām, 
otrdien ziņoja telekanāls CNN. 
Telekanāls norāda, 
ka ASV par “Patriot” piegādi 
Ukrainai varētu paziņot jau 
šonedēļ. Pentagona plāns 
vēl jāapstiprina aizsardzības 
ministram Loidam Ostinam un 
jāparaksta Baidenam. 
Trīs ASV amatpersonas CNN 
sacīja, ka ar apstiprinājumu 
nekādas problēmas nav 
gaidāmas.

Krievijas uzbrukumā 

Kijivai ar bezpilota 
lidaparātiem vakar bojātas 
piecas ēkas, paziņojušas 
varasiestādes. Ukrainas 
prezidents Volodimirs 
Zelenskis īsā video paziņojumā 
atklāja, ka Kijivai uzbrukuši 13 
Irānā ražoti lidroboti, kas visi 
tika pārtverti. Taču lidrobotu 
atlūzas nodarījušas bojājumus 
vienai administratīvajai ēkai un 
četriem dzīvojamiem namiem. 
Uzbrukumi notika ap rītausmu 
un pirms darba dienas sākuma.

Peru turpinās protesti 

pēc līdzšinējā prezidenta 
Pedro Kastiljo atcelšanas no 
amata. Tādēļ valsts bruņotie 
spēki uzņemsies kontroli pār 
svarīgo infrastruktūras objektu 
aizsardzību, paziņojis Peru 
aizsardzības ministrs. Jaunā 
valsts prezidente Dina Boluarte 
solījusi kopā ar Kongresu 
noskaidrot iespējas nākamās 
vēlēšanas sarīkot agrāk, nekā 
iepriekš ierosināts.

Ķīna atzīst pakalpojumu stacijas ārvalstīs

Kāpj mājokļu 
cenas

Itālijas galvaspilsētā Romā uzstādīta pilsētas centrālā egle, kuras lampiņas ir ie-
spēja iedegt ikvienam brīvprātīgajam, Romas iedzīvotājam vai tūristam, kas iedarbina 
egles pakājē uzstādītos sešus veloģeneratorus.

ĢENERATORSĢENERATORS

Saeima vakar apstiprināja 
otro Ministru prezidenta Kriš-
jāņa Kariņa (JV) vadīto valdību. 
Par Kariņa valdību nobalsoja 54 
deputāti, pret bija 37.

Saeimas vēlēšanas notika 1. 
oktobrī, un parlaments uz pirmo 
sēdi sanāca 1. novembrī. Koa-
līcijā pārstāvētajiem politiska-
jiem spēkiem valdības izveido-
šanai bija nepieciešami divarpus 
mēneši kopš vēlēšanām.

Koalīcijai 14. Saeimā būs 
neliels vairākums – 54 balsis 
no 100. Valdību veido partiju 
apvienība “Jaunā vienotība” (JV) 
ar 26 deputātiem Saeimā, partiju 
apvienība “Apvienotais saraksts” 
(AS) ar 15 un Nacionālā apvienī-
ba (NA) ar 13 deputātiem.

Savukārt opozīcijā strādās 
partiju apvienība Zaļo un zem-
nieku savienība un partijas 
“Stabilitātei!”, “Progresīvie” un 
“Latvija pirmajā vietā”.

JV valdībā pārstāvēs prem-
jers Kariņš, finanšu ministrs Ar-
vils Ašeradens, ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs, tieslietu mi-
nistre Inese Lībiņa-Egnere, izglī-
tības un zinātnes ministre Anda 
Čakša, klimata un enerģētikas 
ministrs Raimonds Čudars un 
labklājības ministre Evika Siliņa.

NA pārziņā būs Ekonomikas 
ministrija, ko vadīs Ilze Indrikso-
ne, Aizsardzības ministrija, par 
ko būs atbildīga Ināra Mūrnie-
ce, Kultūras ministrija, ko vadīs 
Nauris Puntulis, un Satiksmes 
ministrija, par ko būs atbildīgs 
Jānis Vitenbergs.

Savukārt AS valdībā pārstā-
vēs veselības ministre Līga Meņ-
ģelsone, zemkopības ministrs 
Didzis Šmits, iekšlietu ministrs 
Māris Kučinskis un vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Māris Sprindžuks.

Šajā valdībā izveidots jauns 
klimata un enerģētikas ministra 
postenis, kuru ieņems R. Čudars.

Koalīcija noteikusi iespēju 
virzīt ministra biedrus, kuru 
uzdevums būs pārraudzīt kādu 
atsevišķu jomu, kurai nepiecie-

šams lielāks politiskais atbalsts.
Iepriekš izskanējis, ka katrai 

no koalīcijas partijām varētu būt 
tiesības virzīt ne vairāk kā vie-
nu ministra biedru. Vēl gan nav 
skaidrs, vai koalīcijas partijas šo 
iespēju izmantos un kuras tās būs.

Valdības veidošanas saru-
nu laikā tās uz brīdi nonāca 
sava veida strupceļā, parādo-
ties domstarpībām starp AS 
no vienas puses un JV un tās 
virzīto premjera kandidātu 
Kariņu no otras puses. Tomēr 
vēlāk neformālā saziņā jeb ar 
klusās diplomātijas palīdzību 
negludumi abu pušu starpā ma-
zinājās, paverot ceļu vienošanās 
panākšanai par valdības izveidi.

Valsts prezidents Egils Le-
vits Kariņu Ministru preziden-
ta amatam nominēja novembra 
otrajā pusē.

Valdības deklarācijā uz-
svērts, ka Kariņa valdības mēr-
ķis ir ekonomikas transformā-
cija labākai dzīvei Latvijā, ka, 
“stiprinot mūsu izaugsmes ceļu, 

ir jāturpina īstenot politiku, kas 
sniedz Latvijas iedzīvotājiem 
drošību un labklājību”.

Lai īstenotu šo mērķi, jā-
paveic uzdevumi piecās sav-
starpēji cieši saistītās jomās: 
drošībā, izglītībā, enerģētikā, 
konkurētspējas veicināšanā un 
dzīves kvalitātes nodrošināša-
nā, paredz valdības plāns.

Deklarācijā norādīts, ka cil-
vēks ir galvenā Latvijas vērtība, 
tāpēc pašlaik “mums visiem jā-
mobilizējas tādai tautsaimnie-
cības izaugsmei, kas uzlabos 
dzīvi pašiem un nākamajām 
paaudzēm”.

Koalīcijas partneri paraks-
tījuši gan sadarbības līgumu, 
gan Fiskālās disciplīnas līgumu, 
kas paredz apņemties vispārē-
jās valdības strukturālo deficītu 
samazināt līdz 0,5% no iekšze-
mes kopprodukta 2025. gadā.

Četri no jaunās valdības lo-
cekļiem strādāja arī iepriekšējā 
valdībā – Kariņš, Rinkēvičs, In-
driksone un Puntulis.w

Saeima apstiprina otro Kariņa vadīto valdību


