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ASV, Francija un Lielbritānija veikušas gaisa triecienus Sīrijā

ASV, Francijas un Lielbritānijas gaisa spēki 14. aprīļa rītā
veica uzlidojumus Sīrijas armijas bāzēm un ķīmisko pētījumu centriem Damaskā un tās
apkārtnē, lietojot dažāda veida
munīciju, paziņoja ASV aizsardzības resora amatpersona.
“Rietumvalstu koalīcijas gaisa
triecieni bija vērsti pret zinātnisko pētījumu centriem, vairākām armijas bāzēm, Republikas gvardes un 4. divīzijas
bāzēm galvaspilsētā Damaskā
un tās apkārtnē,” paziņoja Londonā bāzētā organizācija “Syrian Observatory for Human
Rights” (SOHR).

Damaskā ap plkst.4 bija dzirdami vairāki secīgi sprādzieni, kam sekoja pāri lidojošu
lidmašīnu troksnis. Damaskas
ziemeļu un austrumu nomalēs
gaisā pacēlās dūmi.

ASV, Francija un Lielbritānija
paziņoja par kopīgu operāciju
pret Sīrijas valdību, kas notiek
nedēļu pēc tam, kad ķīmiskā
uzbrukumā Dumas pilsētai pie

69. gads

Damaskas tika nogalināti vairāk nekā 40 cilvēku.
ASV
prezidents
Donalds
Tramps paziņoja, ka šo gaisa
triecienu mērķis ir atturēt Sīrijas valdību no ķīmisko ieroču
lietošanas. Tie vērsti pret pozīcijām, kas saistītas ar Sīrijas
valdības ķīmiskajiem ieročiem.
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka britu kara
lidmašīnas ir raidījušas raķetes
uz Sīrijas armijas objektu netālu no Homsas pilsētas sakarā ar
aizdomām, ka tur tiek uzglabātas ķīmisko ieroču sastāvdaļas.
Četras reaktīvās lidmašīnas “Tornado” izšāva raķetes
“Storm Shadow” “uz militāru
objektu – bijušo raķešu bāzi –
apmēram 24 kilometrus uz rietumiem no Homsas, kur, kā tiek
lēsts, [Sīrijas] režīms uzglabā
ķīmisko ieroču sastāvdaļas,”
teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Francijas prezidents Emanuels
Makrons paziņoja, ka Francija
pievienojusies ASV un Lielbri-
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Apsveicam Adelaides Baltiešu aprūpes nama Olimpisko spēļu uzvarētājus. Pirmo reizi ceļojošo kausu ieguva Latvijas komanda.
Tagad tā mājvieta uz diviem gadiem būs Tālavas kafejnīca. Un
vēsturē šis sasniegums ieies kā vēl viena dāvana Latvijai simtgadē. Rakstu lasīt 2. lpp.

tānijai gaisa triecienu operācijā,
lai vērstos pret “Sīrijas režīma
spējām ražot un lietot ķīmiskos
ieročus”.

“Mēs nevaram paciest ķīmisko
ieroču lietošanas normalizēšanu,” Makrons sacīja paziņojumā, kas publicēts neilgi pēc šo
triecienu sākuma.
Makrons sacīja, ka “nav šaubu
par faktiem un Sīrijas režīma
atbildību” par “desmitiem vīriešu, sieviešu un bērnu nāvi”
ķīmiskajā uzbrukumā, kas 7.
aprīlī notika Damaskas piepilsētā Dumā.
“Sarkanā līnija, kuru Francija noteica 2017. gada maijā, ir
pārkāpta,” teica Makrons.

“Es esmu pavēlējis Francijas
armijai šonakt iejaukties, piedaloties starptautiskā operācijā
koalīcijā ar ASV un Lielbritāniju, kas vērsta pret Sīrijas režīma slepeno ķīmisko arsenālu,”
sacīja Francijas prezidents.
ES pēc triecieniem Sīrijai
pauž atbalstu sabiedrotajiem

Eiropadomes prezidents Donalds Tusks 14. aprīlī paziņojis,
ka Eiropas Savienība (ES) atbalsta ASV, Franciju un Lielbritāniju, kas devušas militāru
triecienu Sīrijai, sodot Damasku par iespējamo ķīmisko ieroču pielietošanu pret nemierniekiem.
“ASV, Francijas un Apvienotās
Karalistes triecieni nepārprotami parāda, ka Sīrijas režīms
kopā ar Krieviju un Irānu nevar
turpināt šo humāno traģēdiju,
vismaz nerēķinoties ar cenu,
ko nāksies maksāt. ES kopā
ar mūsu sabiedrotajiem stāvēs taisnīguma pusē,” norādīja
Tusks.
Atbalstu rietumvalstu gaisa
triecieniem Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīmam
izteikusi arī Vācijas kanclere
Angela Merkele, nosaucot tos
par “nepieciešamiem un atbilstošiem”.

Merkele uzsvērusi, ka tādējādi Damaskai efektīvi izrādīts
“starptautiskais nosodījums par
ķīmisko ieroču izmantošanu un
Sīrijas valdība brīdināta pret
turpmākiem pārkāpumiem”.
Viņa uzsvērusi, ka ASV, Francija un Lielbritānija “uzņēmušās atbildību kā ANO Drošības
padomes pastāvīgie locekļi”.

Latvijas komandas kapteinis David Orchard saņem godam nopelnīto
kausu. Foto: I. Puķītis.

Tiek atklāts vēsturiski lielākais
Latvijas investīciju projekts ASV

Atbalstu rietumvalstu militārajai operācijai pret Sīriju izteikusi arī Kanāda, Turcija un
Izraēla.
LETA

Kreisajā pusē Ekonomikas ministrs Arvils Ašeredans, labajā Latvijas
vēstnieks Andris Teikmanis. Foto: Latvijas vēstniecība ASV.

11. aprīlī, piedaloties ekonomikas ministram Arvilam
Ašeradenam, tika atklāta AS
“Valmiera Glass” jaunā ražotne Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Latvijas uzņēmums
“Valmiera Glass” savā ražotnē
Dublinas pilsētā, Džordžijas
pavalstī, investējis vairāk nekā
100 miljonus eiro un radījis
vairāk nekā 500 jaunas darba
vietas. Ministrs īpaši uzvēra, ka
šis ir vēsturiski lielākais Latvijas uzņēmuma investīciju projekts ASV, kas apliecina mūsu
uzņēmumu konkurētspēju pasaules līmenī, informē Latvijas
vēstniecība ASV.

Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis savā uzrunā atzīmēja, ka
“Valmiera Glass” paplašināšanās un ienākšana ASV tirgū
ir gan lielisks piemērs citiem
Latvijas uzņēmumiem, gan arī
valsts ekonomiskā brieduma
rādītājs. Zīmīgi, ka projekta
atklāšana notiek tikai nedēļu
pēc vēsturiskā Baltijas valstu
un ASV prezidentu samita, kur
īpaši tika uzsvērta ekonomiskā
sadarbība. ASV-Baltijas valstu samitā prezidents Donalds
Tramps Baltijas investīciju vidi

novērtēja kā izcilu un ASV
kompāniju attīstībai atbilstošu.
Savukārt samitam sekojošajā
Biznesa forumā Komersekretārs Vilburs Ross īpaši uzsvēra abpusējo investīciju plūsmu
starp Baltiju un ASV, kā arī
Baltijas sasniegumus inovāciju
un jaunuzņēmumiem pateicīgas vides radīšanā.
Latvijas investīciju projektu
Džordžijas pavalstī realizējis Latvijas meitas uzņēmums
ASV – “P-D Valmiera Glass
USA Corp”. Šis uzņēmums
ASV darbojas jau kopš 2014.
gada, kad tika atvērta tā pirmā
ražotne. Atklāšanas ceremonijā
piedalījās arī Džordžijas pavalsts gubernators Neitans Dīls
(Nathan Deal), pavalsts ekonomiskās attīstības komisārs Pats
Vilsons (Pat Wilson), Valmieras mērs Jānis Baiks, kā arī
Dublinas mērs Fils Bests (Phil
Best). Gubernators N. Dīls savā
uzrunā pateicās investoriem
un atzīmēja Latvijas investīciju pievienoto vērtību tuvējā
reģiona attīstībai, radot jaunas
darbavietas un papildus ekonomisko aktivitāti.
Valmieras ziņas

Pārdomām

ASV tirgus un saimniecības
attīstībai

Latvijā bāzētais vācu uzņēmums Valmiera Glass savā ražotnē ASV, Dublin, Georgia,
investējis vairāk nekā 100 miljonus € un radījis ASV vairāk
nekā 500 jaunas darbavietas.

Kāpēc šis vācu uzņēmums Latvijā, neinvestē Latvijā, Baltijā,
Eiropas Savienībā, Austrumeiropā šos € 100.000.000 + 500
darbavietas, bet gan vāji attīstītajos ASV dienvidos...?
Kāpēc no kaut kādas saimnie(Turpinājums 8. lpp.)

