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Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome 
(NEPLP) nolēmusi anulēt ap-
raides atļauju patlaban Lat-
vijā strādājošajai Krievijas 
neatkarīgajai TV program-
mai “Dožd” (“Дождь”/”TV 
Rain”). NEPLP priekšsēdētājs 
Ivars Āboliņš pastāstīja, ka 
lēmums par apraides licences 
anulēšanu pieņemts saistībā 
ar draudiem valsts drošībai 
un sabiedriskajai kārtībai.

Lēmums pieņemts, vērtējot 
pārkāpumu kopumu, kas pieļau-
ti pēdējā laikā: valsts valodas 
celiņa nenodrošināšana pārrai-
dēm, Krimas kā daļas no Krie-
vijas teritorijas attēlošana kartē, 
Krievijas armijas saukšana par 
“mūsu armiju”, iespējama atbal-
sta paušana Krievijas armijai. 

Tāpat vērtēta no Valsts drošības 
dienesta saņemtā informācija, 
kuras saturu Āboliņš neatklāja. 

“Vērtējot likumpārkāpumu 
kopumu, NEPLP pārliecināta, ka 
“TV Rain” vadība neizprot un ne-
apzinās pārkāpumu būtiskumu 
un nopietnību, tāpēc viņi nevar 
darboties Latvijas teritorijā,” sa-
cīja NEPLP vadītājs. “Šis lēmums 
liecina, ka Latvija ir tiesiska un 
demokrātiska, medijiem atvērta 
valsts, jo Latvija ielaida valstī 
lielu skaitu ar Krieviju saistītu 
mediju, kas var te brīvi darbo-
ties. Tikai “TV Rain”, kas pārkāpa 
likumu un neievēroja likumu, 
tika sodīts,” piebilda Āboliņš.

Ņemot vērā, ka “TV Rain” 
raida ne vien televīzijā, bet arī 
platformā Youtube, NEPLP lūgs 
uzlikt ģeobloku “TV Rain” kanā-

Saeimas Juridiskā komi-
sija vakar nolēma neturpināt 
13. Saeimā iesākto darbu ar 
“Civilās savienības likumpro-
jektu”, kas paredz ieviest jaunu 
veidu divu pilngadīgu personu 
kopdzīves juridiskai reģistrēša-
nai. Šī atzīšana un aizsardzība 
attiektos arī uz viendzimuma 
pāriem.

Tieslietu ministrijas Civil-
tiesību departamenta direktore 
Dagnija Palčevska atzīmēja, ka 
likumprojekts ir vērsts uz to, lai 
izpildītu Satversmes tiesas (ST) 
spriedumu. Arī Administratīvās 
tiesas (AT) Senāts ir lēmis, ka, 
kamēr likumprojekts nav pie-
ņemts, ģimenes var reģistrēt 
savu statusu, izmantojot AT. To-
mēr šāds process prasa daudz 
valsts resursu un nav efektīvā-
kais veids, kā situāciju risināt. 

Tieslietu ministrija uzsver, ka 
likumprojekts nekādā veidā 
neapdraud laulības institū-
tu. Vaicāta, vai iecere atbilst 
Satversmei, Palčevska skaid-
roja, ka valsts pamatlikums no-
saka, ka visas valsts ģimenes ir 
tiesiski aizsargājamas.

Valsts likumos nav pieļau-
ta iespēja nepildīt Satversmes 
tiesas spriedumus, sacīja Ties-
lietu ministrijas pārstāve, no-
rādot, ka tiesiskā valstī šāda 
situācija nevar veidoties. Arī 
Juridiskā biroja pārstāve no-
rādīja, ka likumdevējs var lemt 
par dažādiem ST sprieduma 
izpildīšanas veidiem, taču ne-
viens likums nepieļauj iespēju 
spriedumu nepildīt. Neesot arī 
zināmi tādi gadījumi, kad par-
laments pilnībā ignorētu ST 
spriedumu.w

Baltijas valstīm līdz 2025.–
2026. gadam būs jāizstrādā 
plāns, lai Krievijas standarta 
jeb 1520 milimetru platuma 
dzelzceļa sliežu tīklu pārvei-
dotu atbilstoši Eiropas standar-
tiem, nolēmuši Eiropas Savie-
nības (ES) transporta ministri. 
Tas attiecas arī uz Baltijas val-
stīm, kurās līdz šim saglabājies 
pēc Krievijas standartiem bū-
vētais 1520 milimetru platais 
sliežu ceļš, bet vairumā pārējo 
Eiropas valstu sliežu platums 
ir 1435 milimetru, kāds būs arī 
jaunajai “Rail Baltica” dzelzceļa 
līnijai.

Eiropas transporta tīkla 
(TEN-T) attīstība paredz, ka 
Latvija, Lietuva un Igaunija ir 
iekļauta jaunajā Baltijas jū-
ras-Melnās jūras-Egejas jūras 
koridorā, kas ļaus eksportētā-
jiem daudz ērtākā veidā no-

gādāt preces uz Melnās jūras 
un Vidusjūras reģiona valstīm. 
Satiksmes ministrs Tālis Lin-
kaits sēdē norādīja, ka, ņemot 
vērā ģeopolitisko situāciju, 
Latvijas savienojamība 
ar Centrāleiropu ir īpaši 
svarīga. Ministrs uzsvēra, ka 
Latvijas prioritāte, lai uzlabo-
tu un ģeogrāfiski paplašinātu 
dzelzceļa infrastruktūru, ir 
“Rail Baltica” dzelzceļa ātrgai-
tas līnijas būvniecība.

Linkaits uzsver, ka ilgtspējī-
ga TEN-T izveidei nākotnē būs 
nepieciešamas lielas investīci-
jas, kas prasīs ieguldījumu arī 
no dalībvalstīm. Latvija izman-
tošot visas iespējas, ko piedāvā 
dažādi ES fondi, bet pieejamais 
finansējums nav pietiekams, 
lai sasniegtu ambiciozos vides 
mērķus un transporta tīkla in-
frastruktūras prasības.w

Ukrainas dronu triecienu dēļ 
militārajos lidlaukos Krievijas 
Saratovas un Rjazaņas apgaba-
los dzīvību zaudējuši trīs Krie-
vijas karavīri, bet četri guvuši 
ievainojumus. Triecienos cietuši 
divi stratēģiskie bumbvedēji Tu-
95. Nezināms lidrobots uzbru-
cis arī Krievijas kara lidlaukam 
Kurskā, no kura paceļas lidma-
šīnas, kas bombardē Ukrainu. 
Pēc uzbrukuma aizdedzies naf-
tas rezervuārs. Bāze Rjazaņas 
apgabala Djagiļevā atrodas 500 
kilometru attālumā no frontes 
līnijas, bet Saratovas apgabala 

Engelsas bāze – 700 kilometru 
attālumā.

Pēc pirmajām ziņām par 
sprādzieniem Krievijas lidlau-
kos Ukrainas prezidenta biroja 
vadītāja padomnieks Mihai-
lo Podoļaks tviterī ierakstīja: 
“Zeme ir apaļa. To atklāja vēl 
Galilejs. Žēl, ka Kremlī nestu-
dēja astronomiju, priekšroku 
dodot galma astrologiem. Tad 
viņi zinātu – ja ļoti bieži pa-
laiž kaut ko citu valstu gaisa 
telpā, agri vai vēlu nezinā-
mie lidojošie objekti var at-
griezties izlidošanas vietā.” w

Pēc uzbrukumiem slaveniem mākslas darbiem Eiro-
pas muzejos grupējuma “Pēdējā paaudze” aktīvisti 
mainījušu taktiku – šoreiz viņi pielīmējušies pie ielas 
seguma Minhenē, prasot, lai Vācijā uz šosejām pieļau-
jamais braukšanas ātrums būtu 100 kilometri stundā un 
visā valstī tiktu ieviesta deviņu eiro mēnešbiļete sabied-
riskajam transportam. 

PIELĪMĒJUŠIES

Baltkrievija. Ieslodzījumā 
esošā Baltkrievijas opozīcijas līdere 
Marija Koļesņikova, kas pagājušajā 
nedēļā tika nogādāta slimnīcā, 
pārvesta atkal uz cietumu, kur 
viņai tikšot nodrošināta ārstu 
uzraudzība, ziņo viņas līdzgaitnieki. 
Koļesņikovas tēvam izdevies ar 
meitu tikties un desmit minūšu 
ilgās vizītes laikā pārliecināties, 
ka viņa ir dzīva, teikts paziņojumā. 
Koļesņikovai slimnīcā operēts čūlas 
plīsums. Viņa zaudējusi svaru un 
joprojām izjūt vājumu. Koļesņikova 
bija viena no 2020. gada protestu 
vadītājām pret prezidenta vēlēšanu 
rezultātu viltošanu.

Krievija izvietojusi mobilās 
krasta aizsardzības raķešu 
sistēmas vienā no Kuriļu salām 
netālu no Japānas, paziņojusi 
Krievijas Aizsardzības ministrija. 
Paramuširas salā, Kuriļu salu 
ziemeļos, izvietotas raķešu 
sistēmas “Bastion”, kuru darbības 
rādiuss ir 500 kilometri. Pirms 
aptuveni gada Krievija izvietoja 
“Bastion” sistēmas Matua salā, 
Kuriļu salu vidusdaļā. 1945. gadā 
padomju armijas okupēto 
Kuriļu salu dienviddaļu Japāna 
joprojām uzskata par savām 
ziemeļu teritorijām. Teritoriālo 
domstarpību dēļ starp Japānu un 
Krieviju pēc Otrā pasaules kara nav 
noslēgts oficiāls miera līgums.

ASV prezidents Džo Baidens 
neilgi pēc jaunā gada iestāšanās 
paziņos, vai kandidēs uz otro 
termiņu prezidenta amatā 
2024. gadā, paziņojis Baltā nama 
personāla vadītājs Rons Kleins. 
80 gadu vecumā Baidens ir 
vecākais prezidents ASV vēsturē. 
Ja viņš tiktu pārvēlēts uz otro 
termiņu, atstājot prezidenta 
amatu, viņam būtu 86 gadi. Kleins 
sacīja, ka, viņaprāt, Baidenam ir 
nodoms kandidēt uz otro termiņu. 
Pagaidām vienīgais politiķis, 
kurš paziņojis par nodomu 
kandidēt 2024. gadā gaidāmajās 
ASV prezidenta vēlēšanās, ir 
eksprezidents Donalds Tramps.

Anulē apraides atļauju “TV Rain”
lam šajā platformā, lai saturs ne-
būtu pieejams Latvijā. “Krievijā 
viņi var brīvi raidīt internetā, par 
ko bija izskanējis uztraukums,” 
papildināja Āboliņš. NEPLP lē-
mumu iespējams pārsūdzēt. 

“TV Rain” jau bija pārsūdzējis 
NEPLP lēmumu par soda piemē-
rošanu saistībā ar valsts valodas 
skaņu celiņa nenodrošināšanu. 
Pēdējais piliens jautājumā par 
kanāla tiesībām raidīt Latvijā 
bija 1. decembrī raidījumā “Zģes 
i seičas” (“Здесь и сейчас”/”Te un 
tagad”) izskanējušais aicinājums 
sniegt informāciju par mobilizē-
to Krievijas armijas karavīru die-

nestu frontē. Raidījuma vadītājs 
izteica cerību, ka telekanālam 
izdevies vairākiem karavīriem 
palīdzēt, piemēram, ar “ekipē-
jumu vai elementārām ērtībām 
frontē”. 

Neatkarīgais televīzijas ka-
nāls “Dožd” darbību uz laiku pār-
trauca marta sākumā pēc tam, 
kad Krievijas Valsts dome pie-
ņēma likumu par “viltus ziņām”. 
Līdz ar kanāla darbības aptu-
rēšanu tā galvenais redaktors 
un vairāki citi redakcijas dar-
binieki pameta Krieviju. “Dožd” 
jūlijā pakāpeniski atsāka darbu, 
strādājot no studijas Rīgā.w

Uzbrūk lidlaukiem

Sliedes nāksies pārveidot

Atsakās turpināt 
iesākto darbu


