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Latvijā šogad astoņos mēne-
šos reģistrēti 10 794 jaundzimu-
šie, kas ir par 8% jeb 942 jaun-
dzimušajiem mazāk nekā 2021. 
gada attiecīgajā periodā, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
publiskotie provizoriskie dati. 
Vienlaikus 2022. gada astoņos 
mēnešos Latvijā reģistrēti 20 213 
mirušie, kas ir par 7,6% jeb 1668 
mazāk nekā 2021. gada astoņos 
mēnešos. Tādējādi šogad astoņos 
mēnešos reģistrēto mirušo skaits 
par 9419 pārsniedza dzimušo 
skaitu, kamēr pērn attiecīgajā 
periodā mirušo skaits par 10 145 
pārsniedza dzimušo skaitu. Šogad 
1. septembrī Latvijā provizoris-
kais iedzīvotāju skaits bija 1,896 
miljoni.

Dienvidkorejas galvaspil-
sētā Seulā drūzmā Halovīna svinī-
bās dzīvību zaudējis 151 cilvēks, 
tostarp 19 ārzemnieki, bet daudzi 
desmiti ievainoti. Cilvēki drūzmā 
gājuši bojā, kad liels pūlis sācis 
grūsties uz priekšu šaurā šķērsie-
lā pie viesnīcas “Hamilton”, kas ir 
viena no populārākajām uzdzīves 
vietām galvaspilsētā. Vietējie 
mediji vēsta, ka uz Itevanas rajo-
na Halovīna svinībām ieradušies 
aptuveni 100 000 cilvēku. Lielā-
koties dzīvību drūzmā zaudējušas 
jaunas sievietes. Ielās bijis tik 
daudz cilvēku, ka ātrās palīdzī-
bas brigādēm bijis grūti izkļūt 
cauri pūlim, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem.

Igaunijas valdība apstip-
rinājusi Iekšlietu ministrijas 
priekšlikumus par robežkontroles 
efektivitātes palielināšanu, kas 
paredz arī ciešāku sadarbību ar 
Ukrainu informācijas apmaiņas 
jomā, kā arī Ukrainas robežsargu 
iesaistīšanu darbā Igaunijas ro-
bežpunktos. “Procesi uz robežas 
tiks pastiprināti, lai saņemtu pre-
cīzāku priekšstatu par cilvēkiem, 
kas šķērso robežu – gan Ukrainas 
kara bēgļiem, gan Krievijas Fede-
rācijas pilsoņiem,” sacīja iekšlietu 
ministrs Lauri Lēnemetss. 

Sarunas par jaunievē-
lētās Saeimas koalīciju un 
tās potenciālo partneru sa-
darbības memoranda satu-
ru pagaidām ir iestrēgušas, 
“Jaunajai vienotībai” (JV) un 
“Apvienotajam sarakstam” 
(AS) nespējot rast kopīgu 
redzējumu jautājumos par 
to, kādā veidā turpmākajā 
nākotnē būtu īstenojama 
enerģētikas un vides poli-
tika, kamēr vairākumā citu 
jautājumu partijām viedokļi 
saskan.

Ministru prezidents Kriš
jānis Kariņš paziņojis, ka lielā 
mērā AS ziņā ir tas, vai izdosies 
vienoties par valdības izveido
šanu. Kariņš pauda, lai gan JV 
un AS lielā mērā vienojušies 

par sadarbības memoranda 
tekstu, tomēr ir svarīgs “bet”, 
kas ir “fundamentāli būtisks”: 
jautājums, vai nākamā valdība 
būs stagnējoša, kas neko negrib 
mainīt, vai arī nākamais Minis
tru kabinets būtu gatavs risināt 
Latvijai svarīgas tēmas. Vieno
šanās neesot panākta jautājumā 
par jaunās Enerģētikas, vides un 
klimata ministriju.

Šodien Kariņš dosies pie 
Valsts prezidenta Egila Levita 
paziņot, vai ir atrasti kopsaucēji, 
lai virzītos uz priekšu ar valdī
bas izveidošanu. Ja tiks panākta 
vienošanās, tad tiks izveidota 
nākamā valdība, bet, “ja ne
varēsim panākt vienošanos, šī 
koalīcija un šī valdība tad arī 
nevarētu tapt”, pauda Kariņš.

Sarunas iestrēgušas viedokļu atšķirībās
Latvijā ilgstoši ir bijušas 

pretrunas starp Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministriju no vienas puses un 
Ekonomikas ministriju no otras 
puses, tāpēc pēdējo četru gadu 
laikā Kariņam esot nācies tikai 
uzklausīt argumentus, kāpēc 
valsts nevar virzīties uz priekšu 
ar atbilstošu enerģētikas poli
tiku. Lai atrisinātu šo ilgstošo 
problēmu, JV piedāvājusi ap
vienot Ekonomikas ministrijas 
enerģētikas daļu ar VARAM 
vides un klimata daļu, izvei
dojot jaunu Enerģētikas, vides 
un klimata ministriju. Kariņš 
uzsvēra, ka JV piedāvājums par 
enerģētikas un vides jomu pār
valdības apvienošanu saskan 
ar tādu pašu pirms vairākiem 

gadiem pieņemtu lēmumu Dā
nijā, tāpat tikko to ir izdarījusi 
Zviedrijas valdība.

Komentējot Kariņa pausto, 
ka bez vienošanās par jaunās 
Enerģētikas un vides ministri
jas izveidošanu valdību nevarēs 
izveidot, AS līderis Uldis Pīlēns 
norādījis, ka nav pareizi nevie
nai pusei runāt “ultimātu valo
dā” un ka AS nekādus ultimātus 
neuzstāda. Vaicāts par šo Pīlēna 
viedokli, Kariņš atturējās to ko
mentēt, reizē skaidrojot, ka viņš 
kā potenciālais nākamās valdī
bas vadītājs redz, kas Latvijas 
attīstībai ir nepieciešams. Tas 
ietver arī risinājumu, lai valstī 
nodrošinātu pietiekami daudz 
cenas ziņā lētas enerģijas ie
dzīvotājiem un uzņēmumiem.w

Krievija apturējusi dalību tā 
dēvētajā labības darījumā par 
Ukrainas labības un citu pār
tikas produktu transportēšanu 
no Ukrainas Melnās jūras os
tām. Lēmums pieņemts sakarā 
ar dronu uzbrukumiem kuģiem 
Sevastopolē, Krievijas okupētajā 
Krimā. Atbilstoši Krievijas versi
jai uzbrukts kuģiem, kas iesaistīti 
“labības koridora” drošības pasā
kumos. Ukrainas ārlietu ministrs 
Dmitro Kuleba aicināja visas val
stis pieprasīt Krievijai, lai tā iz
beidz “bada spēles” un atgriežas 
pie savu saistību pildīšanas.

Nesniedzot nekādus pierā
dījumus, Krievija paziņojusi, 
ka Ukraina ar Lielbritānijas 
flotes speciālistu palīdzību 
veikusi plašu bezpilota lid-
aparātu uzbrukumu Melnās 
jūras flotei Sevastopolē. Savu 

iesaisti sprādzienos jau noraidī
jusi Lielbritānijas Aizsardzības 
ministrija. Savukārt Ukrainas 
armijas dienvidu aizsardzības 
spēki norādīja, ka sprādzie
nu iemesls varētu būt pašas 
Krievijas armijas neveiksmīgs 
mēģinājums izšaut pretgaisa 
aizsardzības raķetes. Maskava 
arī paziņojusi, ka aiz šiem uz
brukumiem stāvot Lielbritānijas 
kara flotes speciālisti, kas at
rodas Ukrainā un konsultē tās 
armiju. Viņi esot palīdzējuši arī 
izplānot sprādzienus, kas sabo
jāja gāzesvadu “Nord Stream”. 

Krievijas un Ukrainas “labī
bas darījums” ar ANO un Turcijas 
starpniecību tika noslēgts 22. jū
lijā. Ukraina ir viens no pasaulē 
lielākajiem labības eksportētā
jiem, un Melnās jūras ostās gla
bājas miljoniem tonnu pārtikas.w 

Vairākiem Francijas politi
ķiem ir saiknes ar Kremli, liecina 
sabiedriskās televīzijas kanāla 
“France 2” veiktā žurnālistiskā iz
meklēšana, lai gan paši politiķi to 
noliedz vai apgalvo, ka neko par 
to nezina. Žurnālisti uzskata, ka 
Krievija izvērsusi plašu kampa
ņu Francijas sabiedriskās domas 
destabilizēšanai un manipulēša
nai, veidojot sakarus ar franču 
amatpersonām.

Kā noskaidrots, piemēram, 
bijušais premjerministrs Fran
suā Fijons, kas vēlāk neveiksmīgi 
kandidēja uz prezidenta amatu, 
veidojis tuvas attiecības personī
gi ar Krievijas diktatoru Vladimi
ru Putinu. Kādreizējais Francijas 
vēstnieks Maskavā Stanislass de 
Labulē stāsta, ka krievi pirms 
2017. gada Francijas prezi-
denta vēlēšanām organizējuši 

veselu “savaldzināšanas ope-
rāciju”, lai nostiprinātu savu 
politisko ietekmi uz Fijonu, 
kurš vēlāk vēlēšanās cieta sakāvi. 
2021. gadā Fijons ieguva amatus 
Krievijas enerģētikas uzņēmumu 
“Zarubežneft” un “Sibur” vadībā, 
taču bija spiests tos atstāt pēc 
Krievijas atkārtotā iebrukuma 
Ukrainā. Neraugoties uz to, biju
šais premjers arī pēc iebrukuma 
februārī izpelnījies kritiku par 
prokrieviskiem izteikumiem.

Kremļa ietekmes taustekļi 
dziļi iesniegušies arī Marinas 
Lepēnas vadītās Nacionālās 
apvienības rindās. Divi tās pār
stāvji Eiropas Parlamentā – Tjerī 
Marjāni un Filips Olivjē – spēlē
juši ievērojamu lomu Krievijas 
propagandas izplatīšanā gan na
cionālā, gan Eiropas Savienības 
līmenī.w

ASV miljardieris Īlons Masks 
ir pārņēmis kontroli pār sociālo 
tīklu “Twitter” un atlaidis tā vadī
tāju Paragu Agravalu, kā arī uz
ņēmuma finanšu direktoru Nedu 
Sīgalu un tā juridiskās politikas, 
uzticības un drošuma vadītāju 
Vidžaju Gadi. Agravals bija vēr
sies tiesā, lai liktu Maskam ie
vērot “Twitter” iegādes darījuma 
nosacījumus. 

Masks paziņoja, ka pērk 
“Twitter”, lai sekmētu veselīgas 
debates par plašu ideju loku un 
stātos pretī tendencei, kad so
ciālie mediji sašķeļas partejis
kos “atbalss kambaros”. “Putns 
ir brīvs,” tviterī ierakstīja Masks. 
Masks “Twitter” iegādes līgu-
mu par 44 miljardiem dolāru 
parakstīja aprīlī, bet jūlijā pazi
ņoja, ka atsakās no darījuma, un 
apsūdzēja “Twitter” maldinošu 
paziņojumu izteikšanā par viltus 
kontu daudzumu šajā platformā. 
Oktobra sākumā Masks pauda 
gatavību turpināt darījumu.w

Jau svin

Vācijā mazo zvēriņu zoodārzā netālu no Cvikavas pundurcūciņu trijotnei jau sarūpēta 
iespēja sākt svinēt Visu svēto dienas priekšvakaru.

Aptur dalību “labības darījumā” Atklāj saiknes ar Kremli

Pārņem kontroli


