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pirmā komerciālā 
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patentēja putekļsūcēju.

1964. Dzimusi itāliešu 
aktrise Monika Belluči.

2005. Dānijas laikraksts 
“Jyllands-Posten” publicēja 
pretrunīgi vērtētās pravieša 
Muhameda karikatūras, 
izsaucot sašutuma vētru 
musulmaņu pasaulē.

2015. Krievijas 
lidmašīnas sāka 
uzlidojumus Sīrijā.
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Baltijas jūrā gāzesvadu 
sistēmā “Nord Stream” konstatēta 
vēl viena noplūde, vakar paziņoja 
Zviedrijas krasta apsardze. Divas 
noplūdes konstatētas Zviedrijas 
pusē un divas Dānijas pusē. Kā 
norāda Eiropas Savienība un NATO, 
noplūdes, visticamāk, izraisījusi 
tīša sabotāža. Ir aizdomas, ka 
noplūdes tīši izraisījusi Krievija. 
Kremlis šādas aizdomas noraidījis. 
Gāze no bojātajām “Nord Stream” 
caurulēm ar lielu spiedienu turpina 
izplūst jūrā. Tādēļ speciālisti šobrīd 
nevar piekļūt trim bojājuma vietām 
un tās detalizēti izpētīt.

Eiropas Parlaments 
aicinās apturēt sarunas ar 
Serbiju par iestāšanos Eiropas 
Savienībā, kamēr Belgrada 
nepievienosies ES sankcijām 
pret Krieviju. Sociāldemokrātu 
frakcija EP šķietami apstiprināja 
šo nostāju, tviterī šonedēļ 
paziņojot, ka “ES nevar turpināt 
iestāšanās sarunas ar Serbiju, ja 
viņi nepiekrīt ES sankcijām pret 
Krieviju”. Komentējot Serbijas 
nesen parakstīto vienošanos ar 
Krieviju par abu valstu ārpolitikas 
koordinēšanu, EP referents 
paplašināšanās ziņojumam 
Horvātijas sociāldemokrātu 
deputāts Tonino Pikula sacīja, ka 
šāda rīcība no ES kandidātvalsts 
raisa lielu vilšanos. Serbija sāka 
sarunas ar ES par pievienošanos 
blokam 2014. gadā, bet progress 
šajā procesā bijis lēns. 

ASV Floridas štatu sasniegusi ce-
turtās kategorijas viesuļvētra “Īans”, 
kuras laikā fiksēts vēja ātrums 70 
metri sekundē. Tās dēļ evakuēti 
vairāk nekā divi miljoni iedzīvotāju. 
Vētra izraisa milzīgus viļņus, dzīvībai 
bīstamus piekrastes plūdus, bet 
dažos apvidos nokrišņu daudzums 
var pārsniegt 30 centimetrus, tā 
brīdinājis Nacio nālais viesuļvētru 
centrs. Datu modelēšanas die-
nests “Enki Research” prognozē, 
ka ar vētru saistītie zaudējumi var 
sasniegt 38 līdz 60 miljardus dolāru. 
Iepriekš šī vētra plosījās arī Kubā, 
kuras iedzīvotāji pēc tam palikuši 
bez elektrības.

Saeima vakar pirmajā 
lasījumā atbalstīja valsts 
aizsardzības dienesta li-
kumprojektu, ko parlamen-
tārieši skata kā steidzamu 
divos lasījumos. Balsojumā 
likumprojektu pirmajā lasī-
jumā atbalstīja 66 deputāti, 
bet pret bija 18 “Saskaņas” 
un pie frakcijām nepiederoši 
deputāti. Otrajā – galīgajā – 
lasījumā likumprojektu un to 
pavadošo grozījumu paketi 
plāno skatīt 20. oktobrī.

Aizsardzības ministrijas iz-
strādātais likumprojekts paredz 
Latvijā no 2023. gada 1. janvāra 
ieviest jaunu Nacionālo bruņoto 

spēku struktūru – aizsardzības 
dienestu, kur būs pienākums 
dienēt noteiktai Latvijas sabied-
rības daļai. Pienākums dienēt 
būs visiem Latvijas pilsoņiem 
– vīriešiem, kā arī brīvprātīgi – 
tām Latvijas pilsonēm, kuras to 
vēlēsies. Dienestu pilsonis varēs 
pildīt, sākot no 18 gadu vecuma 
sasniegšanas brīža.

Pirmo iesaukumu valsts aiz-
sardzības dienestā 2023. gada 
pirmajā pusē plānots pilnībā 
komplektēt no pilsoņiem, kuri tam 
pieteikušies brīvprātīgi, bet 2023. 
gada otrajā pusgadā – gan piedā-
vājot personām iestāties valsts 
aizsardzības dienestā brīvprātī-

gi, gan iesaucot pilsoņus obligātā 
kārtā, lai kopumā iesauktu nepie-
ciešamo personu skaitu.

Vairāku iesaistīto ministriju 
pārstāvji norādīja uz vairākiem 
nepieciešamajiem uzlaboju-
miem, lai arī likumprojektu 
kopumā konceptuāli atbalsta. 
Arī atsevišķi deputāti norādīja 
uz trūkumiem likumprojektā. 
Likumprojekta redakciju asi kri-
tizēja Saeimas Juridiskā biroja 
vadītāja Dina Meistere.

“Ja parlamentam nav paš-
cieņas, tad nav pašcieņas. Ma-
nuprāt, Ministru kabinetam ir 
jāiesniedz Saeimai vispusīgi 
izstrādāts likumprojekts, nevis 

ministrijām ir jānāk uz komisijas 
sēdi un jāstāsta, kādi trūkumi 
ir Ministru kabineta iesniegtajā 
likumprojektā, kādi priekšlikumi 
vēl iesniedzami, kādi grozījumi 
izdarāmi un kas vēl šeit būtu da-
rāms. Piedodiet, bet es patiešām 
nesaprotu, kā var pieņemt kaut 
ko nekvalitatīvu, tik nekvalitatī-
vi sagatavotu tādā konceptuālā 
un būtiskā jautājumā, kas šajā 
brīdī skar visas valsts intereses,” 
norādīja Meistere. Deputāti va-
rot virzīt šo likumprojektu tādu, 
kādu vēlas, bet tas ir neizstrā-
dāts – līdzīgi kā daudzi citi pēdē-
jā laikā iesniegtie likumprojekti, 
un tas nav attaisnojams.w

Somijas valdība vakar pa-
ziņoja, ka pieņemts lēmums no 
piektdienas slēgt robežu Krie-
vijas tūristiem. Somijā vairs 
netiks ielaisti Krievijas pilsoņi, 
kas ar Šengenas vīzu ceļo tū-
risma nolūkā. Tiesa gan, iero-
bežojumiem būs virkne izņē-
mumu, kas Krievijas pilsoņiem 
arī turpmāk nodrošinās iespēju 
ieceļot Somijā. Krievijas pilso-
ņi drīkstēs ieceļot, lai apcie-
motu savus ģimenes locekļus, 
saņemtu medicīnisko aprūpi, 
kā arī apmeklētu Somiju darba 
vai mācību nolūkā. Tāpat pare-
dzēts atļaut ieceļošanu Krievi-
jas opozīcijas aktīvistiem, kas 
meklē patvērumu no Krievijā 
valdošā režīma.

Somijas varasiestādes prog-
nozē, ka ierobežojumu dēļ 
Krievijas pilsoņu plūsma 
uz Somiju varētu sarukt 

aptuveni uz pusi. Citas re-
ģiona valstis, piemēram, Polija 
un Baltijas valstis, jau iepriekš 
bija aizliegušas Krievijas pilso-
ņiem ieceļot Eiropas Savienības 
teritorijā. Tādēļ daudzi krievi 
izmantoja Somiju kā tranzīta 
valsti, lai tālāk dotos uz citām 
ES valstīm.

Somijas ārlietu ministrs 
Peka Hāvisto atzīst, ka Somija 
nav gribējusi kļūt par tranzīta 
valsti, bet šāda situācija radu-
sies, jo ES valstis ir apturēju-
šas aviosatiksmi ar Krieviju, 
un tādēļ Krievijas pilsoņi iz-
braukšanai no valsts izmanto 
sauszemes robežu. Somijas 
amatpersonas paredz, ka iero-
bežojumu rezultātā varētu pa-
stiprināties mēģinājumi nelegāli 
šķērsot robežu, kā arī pieaugt 
politiskā patvēruma prasītāju 
skaits.w

Ukrainas austrumu daļā ir 
ieradušās un jau tiek likvidētas 
pirmās Krievijas mobilizēto ka-
ravīru vienības. Par to paziņojuši 
Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji. 
Par spīti solījumiem visus mobi-
lizētos apmācīt vismaz vairākas 
nedēļas, arvien biežāk tiek sa-
ņemtas ziņas, ka pirmie nesen 
mobilizētie krievu karavīri jau 
atrodas Ukrainā, frontes pirmajās 
līnijās un cieš pirmos zaudējumus. 
Iemesls ir gan pieredzes, gan ko-
mandējošā sastāva trūkums. 

Kā liecina gan Rietumu, gan 
krievu militāro apskatnieku prog-
nozes, Krievijas spēki drīzumā 
Ukrainā varētu nonākt ielen-
kumā un ciest nopietnu sakāvi 
Limanas tuvumā, kas savas nozī-
mes ziņā varētu līdzināties strau-
jajiem panākumiem Harkivas 
apgabalā. Ukrainas prezidents 

Volodimirs Zelenskis mudinājis 
okupantus, kas grib dzīvot, 
padoties gūstā ukraiņiem, 
bēgt vai cīnīties pret dikta-
tūras režīmu savā valstī.

Tikmēr Rietumu pasaule tur-
pina reaģēt uz okupētajās Uk-
rainas teritorijās notikušajiem 
pseidoreferendumiem par pie-
vienošanos Krievijas Federācijai. 
Dažu reģionu referendumu rīko-
tāji jau ieradušies Maskavā, kur 
šodien gaidāma Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina uzruna 
parlamentam un, visticamāk, 
aicinājums uzņemt šos reģionus 
Krievijas sastāvā. Komentējot 
referenduma iznākumus, Baltā 
nama preses sekretāre Karīna 
Žanpjēra norādījusi, ka ASV ne-
kad neatzīs šos balsojumus un 
turpinās atbalstīt Ukrainu, cik 
vien nepieciešams.w

Līdz 27. septembrim partijas 
noslēgušas līgumus par aģitāci-
jas izdevumiem 2 970 190 eiro 
apmērā, liecina Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas biroja 
apkopotā informācija. Lielākie 
priekšvēlēšanu aģitācijas tēri-
ņi jau ilgstoši ir “Apvienotajam 
sarakstam” (līgumi par 465 986 
eiro. Otrajā vietā pēc tēriņiem 
ir Nacionālā apvienība (411 515 
eiro), bet trešajā “Attīstībai/Par!” 
(360 524 eiro). Zaļo un Zemnie-
ku savienība līdz septembra vi-
dum slēgusi līgumus par 323 
742 eiro. “Latvija pirmajā vietā” 
iztērējusi 310 917 eiro, aģitāci-
jas tēriņos apsteidzot “Saskaņu”, 
kas slēgusi līgumus par 292 324 
eiro. “Jaunā vienotība” aģitā-
cijai tērēja 245 395, “Katram 

un katrai” – 195 963 eiro, bet 
“Konservatīvie” – 195 660 eiro. 
Pārējām partijām tēriņi ir zem 
50 000 eiro.

Priekšvēlēšanu aģitācijas 
periodā katram politiskajam 
spēkam noteikts finanšu lī-
dzekļu limits, cik tas drīkst 
izlietot politiskās reklāmas 
izvietošanai, labdarībai, spon-
sorēšanai, pabalstiem un dā-
vinājumiem. Priekšvēlēšanu 
aģitācijas izdevumos iekļau-
jami gan partijas kopējie, gan 
deputātu kandidātu individuālie 
izdevumi. Katrs no 19 vēlēšanās 
pieteiktajiem deputātu kandi-
dātu sarakstiem limitētajiem 
aģitācijas izdevumiem drīkst 
izlietot ne vairāk kā 708 053,30 
eiro.w

Taizemē šonedēļ risinās Veģetāriešu festivāls, kurā viena 
no atrakcijām ir vaigu un citu ķermeņa daļu caurdur-
šana, lai attīrītu miesu un garu.

Veģetārieši

Konceptuāli atbalsta obligātā dienesta likumu

Mobilizētos jau likvidē 
un saņem gūstā

Somija slēgs robežu 
krievu tūristiem

Miljoni aģitācijai


