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17. oktobrī
1888. Tomass Edisons 
patentēja optisko fonogrāfu 
jeb filmu kameru.

1931. Mafijas vadoni 
Alu Kaponi ASV notiesāja 
par izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas.

1980. Lielbritānijas 
karaliene Elizabete II tikās 
ar pāvestu Jāni Pāvilu II, 
kļūstot par pirmo britu 
monarhu, kas oficiālā vizītē 
apmeklējis Vatikānu.

1998. Bijušo Čīles 
diktatoru Augusto Pinočetu 
pēc Spānijas pieprasījuma 
arestēja Londonā, kur viņš 
atguvās pēc operācijas.
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Ministru prezidents Krišjā
nis Kariņš šodien atkārtoti tik
sies ar Valsts prezidentu Egilu 
Levitu, lai informētu viņu par 
līdzšinējo valdības veidošanas 
sarunu kopsavilkumu un ana
līzi. Viņš joprojām saredz, ka 
ir iespējams izveidot spē-
cīgu un stabilu valdību, un 
tas esot “Jaunās vienotības” 
mērķis. Valdībai ir jāgādā gan 
par valsts drošību, gan jāizved 
tā cauri šai ziemai, “kas būs vi
sai Eiropai un Latvijai izaicinā
jumu bagāta”, kā arī jāvienojas 
par politikas programmu, kas 
nodrošinātu ekonomikas at
tīstību nākotnē, sacīja Kariņš. 
Viņa skatījumā, ar potenciāla
jiem koalīcijas partneriem, ar 
kuriem “Jaunā vienotība” ir ru
nājusi, tas ir iespējams.

Partijas savstarpējās saru
nās neesot runājušas par “Pro
gresīvo” uzņemšanu koalīcijā, 
šobrīd svarīgākais, pēc premjera 
teiktā, ir reālā valdības rīcība – 
kā nodrošināt gan drošību, gan 
ekonomikas attīstību, vienojo
ties par kopīgu programmu.w

Latvija. Iekšējās drošības birojs 
jau kopš maija vērtē informā-
ciju par robežsargu iespējamo 
vardarbīgu rīcību pret migran-
tiem. Pārbaudīta tiek publiski 
pieejamā, kā arī no cilvēktiesību 
aizstāvjiem saņemtā informācija. 
Starptautiskā nevalstiskā orga-
nizācija “Amnesty International” 
jau vairākkārt kritizējusi Latvijas 
varasiestādes. Pagājušajā nedēļā 
“Amnesty International” mājaslapā 
ievietotajā paziņojumā apgal-
vots, ka Latvijas varasiestādes ir 
vardarbīgi atgrūdušas bēgļus un 
migrantus pie valsts robežas ar 
Baltkrieviju, pieļaujot “daudzus 
smagus cilvēktiesību pārkāpumus, 
tostarp slepenu aizturēšanu un pat 
spīdzināšanu”. Iekšlietu ministrija 
un Valsts robežsardze paziņojusi, 
ka šādi apgalvojumi ir absurdi.

Zviedrijas krasta apsardze 
informē, ka Baltijas jūrā vairs nav 
redzamu noplūžu no gāzes vadiem 
“Nord Stream 1” un “Nord Stream 
2”. Gāzes burbuļi parādījās Baltijas 
jūras ūdens virsmā līdz ar četrām 
noplūdēm “Nord Stream” gāzesva-
dos Zviedrijas un Dānijas ekono-
miskajās zonās. Sākotnēji gāzes 
noplūžu burbuļojošā zona ūdens 
virsmā diametrā bija 200 līdz 1000 
metru liela. Liecības, kas iegūtas 
sākotnējās zemūdens pārbaudēs, 
pastiprina aizdomas, ka notikusi 
sabotāža, norāda Zviedrija.

Turcija. Metāna sprādzienā 
ogļu raktuvē Bartinas provinces 
Amasrā, Melnās jūras piekrastē, 
bojā gājis 41 cilvēks. Sprādziena 
brīdī šahtā bija 110 cilvēki. 11 
cilvēki ievainoti un hospitalizēti, 58 
spējuši no šahtas izkļūt paši vai arī 
tika izglābti. Vairāki no ievainota-
jiem ogļračiem atrodas slimnīcā 
kritiskā stāvoklī. Sprādziens noticis 
apmēram 300 metrus zem zemes, 
un tā precīzs cēlonis vēl nav 
noskaidrots. Turcijas raktuvēs bieži 
notiek negadījumi vāju drošības 
noteikumu dēļ. Galvenā opozīci-
jas partija – Republikāņu tautas 
partija – piektdien apgalvoja, ka 
varas ie stādes esot ignorējušas 
2019. gada audita tiesas ziņojumu, 
kurā bija brīdināts par sprādziena 
draudiem Amasras raktuvē.

Gatavo jaunu palīdzību Ukrainai
ASV prezidents Džo Bai-

dens paziņojis par jaunu mi-
litāro palīdzību 725 miljonu 
ASV dolāru apmērā, kas tiks 
nodota Ukrainas Bruņotajiem 
spēkiem.

“Saskaņā ar pilnvarām, kuras 
man kā prezidentam piešķīrusi 
ASV Konstitūcija un ASV liku
mi, es deleģēju valsts sekretāram 
pilnvaras vadīt līdz 725 miljonu 
ASV dolāru piešķiršanu par aiz
sardzības aprīkojumu un Aiz
sardzības ministrijas pakalpoju
miem, kā arī militārām mācībām 
un sagatavošanu, lai sniegtu pa
līdzību Ukrainai,” teikts paziņo
jumā Baltā nama vietnē. Jaunajā 
militārās palīdzības paketē būs 
papildu munīcija augstas mobili
tātes artilērijas raķešu sistēmām 
(HIMARS), dažādu citu veidu mu
nīcija, kā arī medicīnas līdzekļi. 

Pentagons precizēja, ka no 
2021. gada janvāra ASV piešķī
rušas vairāk nekā 18,2 miljardus 
dolāru palīdzību Ukrainai dro
šības jomā, bet kopš Krievijas 
pilna apjoma iebrukuma sāku
ma – apmēram 16,8 miljardus 
dolāru.

Savukārt Saūda Arābija 
sestdien paziņoja par humānās 
palīdzības piešķiršanu Ukrainai 
400 miljonu ASV dolāru apmē
rā. Karalistes oficiālā ziņu aģen
tūra SPA ziņo, ka kroņprincis 
Mohammeds bin Salmans pie
zvanījis Ukrainas prezidentam 
Volodimiram Zelenskim un sa
runā ar viņu uzsvēris “karalistes 
nostāju atbalstīt visu, kas veici
nās deeskalāciju, un karalistes 
gatavību turpināt starpniecības 
centienus”.

Saūda Arābija septembrī spē

lēja negaidītu lomu, atvieglojot 
karagūstekņu apmaiņu starp 
Maskavu un Kijivu. Karš Ukrai
nā tomēr ir uzkurinājis spriedzi 
starp Saūda Arābiju un ASV pēc 
tam, kad karaliste lielā mērā pre
tojās spiedienam palielināt naftas 
ieguvi, lai mazinātu šī bruņotā 
konflikta izraisīto enerģētikas 
krīzi. Saūda Arābijas vadītā Naf
tas eksportētājvalstu organizācija 
ir vienojusies ar Krieviju un citām 
valstīm par ievērojamu ieguves 
samazināšanu, kas var vēl vairāk 
kāpināt enerģijas cenas.

Tikmēr Eiropas Savienības 
valstu vēstnieki apstiprinājuši 
aptuveni 15 000 Ukrainas kara
vīru militārās apmācības misiju. 
Tās gaitā apmācības notiks tādās 
jomās kā loģistika un aizsardzība 
pret kodolieročiem, bioloģiska
jiem un ķīmiskajiem ieročiem. 
Atbilstoši sākotnējam plānam 
misija ilgs divus gadus un notiks 
Polijā un Vācijā. Vairākas ES val
stis jau apmāca Ukrainas karavī
rus valstu līmenī panākto vieno
šanos ietvaros. ES misijas mērķis 
ir arī koordinēt apmācību.w

Baltkrievijas autoritārais 
līderis Aleksandrs Lukašenko 
pieņēmis lēmumu īstenot valstī 
mobilizāciju slēgtā formā, lai no
komplektētu armijas daļas, vēs
ta baltkrievu tīmekļa laikraksts 
“Naša Ņiva”, atsaucoties uz anonī
miem avotiem. Mobilizācija notiks 
kaujas spēku pārbaudes aizsegā 
un izvedot karaklausībai pakļau
tos uz apmācību nometnēm, ko 
tautā dēvē par “iesaukšanu par
tizānos”. Kā noskaidrojuši žurnā
listi, pirmajā posmā tiks iesaukti 
lauku iedzīvotāji. Lukašenko val
stī arī izsludinājis “pretterorisma” 
operācijas režīmu. Turklāt Balt-
krievijas diktators vienojies 
ar Krievijas līderi Vladimiru 
Putinu izveidot kopīgu ka-
raspēka grupu “savienības 
valsts aizsardzībai”.

“Līdz 2000 cilvēku iesaukša
na liecinātu par atsevišķu armijas 
daļu komplektācijas pabeigšanu 

šauriem kaujas mērķiem, pie
mēram, artilērijas,” izdevumam 
skaidroja Baltkrievijas armijas 
virsnieks. Kā uzsvēra izdevuma 
sarunbiedrs, trauksme būs jā
ceļ, ja mobilizēto skaits pārsniegs 
5000. “Tas nozīmēs, ka tiek vei
dota trieciena grupa kaut kādā 
virzienā. Ja pārsniegs 10 000 
– vairākas grupas.” Visaktīvāk 
jaunu spēku piesaiste notiek tajās 
militārajās specialitātēs, kurās 
jaušams kadru deficīts Krievijas 
armijā.

Kopš Krievijas pret Ukrainu 
izvērstā pilna mēroga kara pir
majām dienām Lukašenko Pu
tinam nodrošinājis Baltkrievijas 
teritoriju kā kara poligonu. Tieši 
no Baltkrievijas teritorijas Uk
rainas ziemeļos iebrauca pirmie 
okupantu tanki. Šobrīd Krievijas 
karavīri izmanto Baltkrievijas 
gaisa telpu, lai veiktu raķešu 
triecienus Ukrainas pilsētām.w 

Atklājot Ķīnas Komunistis
kās partijas kongresu, Ķīnas 
prezidents Sji Dzjiņpins brīdi
nājis, ka priekšā gaida grūti 
laiki. Pekinas Lielajā tautas 
namā uzrunājot aptuveni 2300 
kongresa delegātus, Sji brīdināja 
par “iespējamajām briesmām”, 
uzsverot, ka Ķīnai jābūt “gata
vai vissliktākajiem scenārijiem”. 
Viņš aicināja valsti izlēmīgi se
kot partijas vadībai, lai atjauni
nātu Ķīnas nāciju un izplatītu 
“sociālismu ar ķīniešu iezīmēm”.

Sji norādīja, ka starptautiska
jā arēnā gaidāmi “milzu riski un 
problēmas” un ka paredzamas 

tādas “globālas izmaiņas, kā-
das nav pieredzētas gadsimta 
laikā”. Sji kārtējo reizi arī uz
svēra Pekinas nostāju Taivānas 
jautājumā, norādot, ka sala ir 
Ķīnas teritorijas sastāvdaļa un 
ka tās atgūšanai netiek izslēgta 
arī militāra spēka pielietošana.

Komunistiskās partijas kon
gress tiek sasaukts ik pēc pie
ciem gadiem. Pēc nedēļu ilgā 
kongresa partijas centrālās 
komitejas plenārsēdē 69 gadus 
vecais Sji tiks apstiprināts nu 
jau uz trešo piecus gadus ilgo 
pilnvaru termiņu partijas līdera 
amatā.w

Savdabīgu veidu problēmu aktualizēšanai izvēlējušies divi vides aktīvisti – 
Londonas Nacionālajā galerijā viņi ar tomātu zupu aplējuši Vinsenta van Goga 
gleznu “Saulespuķes”.  
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Brīdina par grūtajiem laikiem

Baltkrievijā būs mobilizācija

Pie prezidenta  
ar kopsavilkumu


