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ĪSUMĀ

18. oktobrī
1867. ASV pārņēma 
savā kontrolē iepriekš 
Krievijai piederējušo 
Aļasku.

1898. ASV savā sastāvā 
iekļauj Puertoriko.

1922. Dibināta britu 
raidkorporācija BBC.

1939. Dzimis Lī Hārvijs 
Osvalds, amerikānis, 
kurš tiek uzskatīts par 
ASV prezidenta Džona F. 
Kenedija slepkavu.

1989. Atkāpās 
ilggadējais Vācijas 
Demokrātiskās Republikas 
komunistu līderis Ērihs 
Honekers.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Zviedrijas parlaments 
vakar apstiprinājis Konservatīvās 
Moderātu partijas līderi Ulfu 
Kristersonu premjerministra 
amatā. Jauno valdību veidos 
moderāti, kristīgie demokrāti un 
liberāļi, parlamentā sadarbojoties 
ar galēji labējiem “Zviedrijas 
demokrātiem”. Četrām labējā 
spārna partijām parlamentā ir 176 
no 349 vietām. Lai nodrošinātu 
vairākumu parlamentā, 
Kristersonam ir jārēķinās ar 
“Zviedrijas demokrātu” atbalstu. 
Šī partija septembrī notikušajās 
vēlēšanās saņēma otro lielāko 
balsu skaitu. “Zviedrijas 
demokrāti” neieņems ministru 
posteņus valdībā, taču viņiem būs 
tiesības izvirzīt savus kandidātus 
uz ierēdņu amatiem valdības 
iestādēs.

Šveicē reģistrētā kompānija 
“RSE Holding” vērsusies 
starptautiskajā šķīrējtiesā pret 
Latvijas valsti, apgalvojot, ka 
izmaiņas tiesiskajā regulējumā 
elektroenerģijas ražošanai augstas 
energoefektivitātes koģenerācijā 
ir pretrunā ar Eiropas enerģētikas 
hartas nolīgumu, un pieprasījusi 
zaudējumu atlīdzību 11 miljonu 
eiro apmērā. Latvija pārkāpumu 
noliedz un uzsver, ka ar izmaiņām 
regulējumā atjaunojamās 
enerģijas jomā nekādā veidā nav 
pārkāpusi savas starptautiskās 
saistības, kas izriet no Eiropas 
enerģētikas hartas nolīguma.

Latvijas tūristu mītnēs šā 
gada astoņos mēnešos apkalpoti 
1,5 miljoni ārvalstu un vietējo 
viesu, kas ir par 70% vairāk nekā 
2021. gada pirmajos astoņos 
mēnešos, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes apkopotie 
dati. Salīdzinot ar atbilstošu 
laika periodu pirms pandēmijas 
2019. gadā, vērojams apkalpoto 
viesu skaita kritums par 25,4%. 
Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts 
no Lietuvas (50,7 tūkstoši), 
Igaunijas (23,1), Vācijas (17,3), 
Somijas (10,9), Apvienotās 
Karalistes (9,1), Krievijas (7,4) un 
Polijas (7).

Tukšas un klusas lidmašīnas paliek Hamburgas lidostā – 
trīs dienu streiku sākuši Vācijas zemo cenu lidsabied-
rības “Eurowings” piloti.

Nepacēlās

Lielbritānijas jaunais finanšu 
ministrs Džeremijs Hants atcēlis 
lielāko daļu ekonomikas pake-
šu, par kuru premjerministres 
Lizas Trasas valdība paziņoja 
vien pirms dažām nedēļām, un 
līdz ar to atcelti gandrīz visi 
nodokļu samazināšanas plāni. 
Cenšoties mazināt finanšu tirgu 
nestabilitāti, Hants paziņoja, ka 
atceļ “gandrīz visus” pagājušajā 
mēnesī izziņotos nodokļu atvieg-
lojumus, arī ienākuma nodokļa 
samazinājumu, un pieļāva, ka 
tiek gatavota sabiedrisko izde-
vumu apcirpšana. Tāpat viņš 
informēja, ka noteiktie ierobe-
žojumi mājsaimniecību enerģi-

jas rēķiniem tiks pārskatīti jau 
aprīlī, nevis pēc diviem gadiem, 
kā tika nolemts iepriekš.

Trasa piektdien atlaida fi-
nanšu ministru Kvasi Kvarten-
gu. Trasa kopā ar Kvartengu 
23. septembrī paziņoja par 45 
miljardu mārciņu (52 miljardi 
eiro) plānu nodokļu samazi-
nāšanai, kas satrauca finanšu 
tirgus un izraisīja mārciņas 
vērtības krišanos līdz rekordze-
mam līmenim. Finanšu plāna 
neveiksme Konservatīvās 
partijas līderiem likusi ap-
svērt iespēju gāzt Trasu no 
amata, kurā viņa bijusi tikai 
sešas nedēļas.w

Krievijas spēki ar bezpilota 
kaujas droniem vakar apšaudīja 
Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, 
kā arī Dņipropetrovskas un 
Sumu apgabalus. Lai arī Uk-
rainas bruņotie spēki ik dienu 
notriec līdz pat vairākiem des-
mitiem dronu, arvien asāk tiek 
izjusts pretraķešu aizsardzības 
sistēmu trūkums. 

Pirms dažām dienām Krievi-
jas prezidents Vladimirs Putins 
paziņoja, ka masveida triecieni 
Ukrainas teritorijai pašlaik nav 
nepieciešami, jo visi iepriekš 
izvirzītie mērķi esot sasniegti. 
Ukrainas un Rietumu analītiķi 
gan norāda, ka šādai Putina “žēl-
sirdībai” ir pavisam cits izskaid-
rojums: Krievijas rīcībā esošie 
raķešu krājumi ir ļoti ierobežoti, 
katra raķete maksā miljoniem 
dolāru. Piemēram, tiek lēsts, 
ka 10. oktobra masīvais raķešu 
uzbrukums izmaksājis 400 līdz 
700 miljonus dolāru. Tādēļ šādus 
uzbrukumus Krievija var atļau-
ties rīkot tikai pa retam.

Dārgo raķešu vietā Krie-
vija izmanto daudz lētākos, 
no Irānas iepirktos “kami-

kadzes” tipa dronus. Tie ir 
daudz primitīvāki par Turcijā ra-
žotajiem “Bayraktar” droniem, 
kas ir Ukrainas armijas rīcībā, 
tomēr var nodarīt lielu postu, ja 
tos izmanto masīviem uzbru-
kumiem. Kārtējie uzbrukumi 
ir aktualizējuši jautājumu par 
pretgaisa aizsardzības sistēmu 
nepietiekamo skaitu Ukrainā, 
jo vairākos video redzams, ka 
dronus notriekt ar automātiem 
centušies vienkāršie patruļu 
policisti.

Ukrainas prezidenta admi-
nistrācijas padomnieks Mihai-
lo Podoļaks ir aicinājis izslēgt 
Krieviju no nākammēnes gai-
dāmā G20 samita. Bet Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas ārlietu 
ministri nākuši klajā ar kopīgu 
paziņojumu, aicinot Eiropas Sa-
vienību nodrošināt to, ka Krie-
vijai nākas atbildēt par Ukrai-
nā izdarītajiem noziegumiem. 
Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits iepriekš publiski izteicies 
par nepieciešamību veidot spe-
ciālu tribunālu, kurā vērtētu 
Krievijas pastrādātos noziegu-
mus Ukrainā.w

Jūtams pretgaisa 
aizsardzības trūkums

Centrālamerikas valsts Ni-
karagva un Eiropas Savienība 
ir iesaistījušās diplomātiskajā 
karā. Konflikts ir saistīts ar 
Briseles apsūdzībām par no-
pietniem cilvēktiesību pārkā-
pumiem Nikaragvā.

ES pagājušajā nedēļā atzina 
par “nevēlamu personu” Nika-
ragvas diplomātiskās misijas 
vadītāju Eiropas Savienībā. Tas 
bija Briseles atbildes solis uz 
Nikaragvas lēmumu izraidīt 
no valsts Eiropas Savienības 
vēstnieci Betinu Mušeitu un 
vienpusēji saraut diplomātiskās 
attiecības ar bloka dalībvalsti 
Nīderlandi. Nikaragvas dusmas 
izsauca Nīderlandes lēmums 
nepiešķirt finansējumu sen so-
lītas slimnīcas būvniecībai. Nī-
derlandes valdība savu lēmumu 
pamatoja ar demokrātijas un 
cilvēktiesību stāvokļa paslikti-

nāšanos Nikaragvā.
Nikaragvā jau 15 gadus pie 

varas ir sociālists Daniels Or-
tega, kurš septiņdesmito gadu 
beigās palīdzēja gāzt diktatoru 
Anastasio Somozu. Ortega pār-
liecinoši uzvarēja arī pērn noti-
kušajās prezidenta vēlēšanās, 
bet tās nebija brīvas un demo-
krātiskas, jo pirms balsojuma 
arestēja vairākus Ortegas opo-
nentus. Ieslodzījumā ir nonākuši 
arī daudzi režīmu kritizējoši žur-
nālisti un cilvēktiesību aktīvisti. 
Represijas ir skārušas arī katoļu 
baznīcu.

ASV un Eiropas Savienība 
2019. gadā ieviesa sankcijas 
pret Nikaragvu, to pamatojot 
ar plašiem cilvēktiesību pār-
kāpumiem, pilsonisko brīvību 
ierobežojumiem un demokrātijas 
vājināšanu. Taču līdz šim sankci-
jas nav sniegušas cerēto efektu.w

Iesaistās diplomātiskajā karā

ATCEĻ PLĀNUS

Valsts prezidents Egils 
Levits lūdzis “Jaunās vieno-
tības” līderi, Ministru prezi-
dentu Krišjāni Kariņu tur-
pināt koalīcijas detalizētas 
sarunas ar iespējamajiem 
partneriem, vakar pēc tikša-
nās ar Kariņu sacīja Levits.

“Jaunā vienotība” sarunas 
īsteno ar “Apvienoto saraks-
tu”, Nacionālo apvienību un 
“Progresīvajiem”. Atbildot uz 
jautājumiem, Levits atkārtoti 
norādīja, ka valdību iespējams 

izveidot gan trīs partijām ar 54 
balsīm, gan arī četrām partijām 
ar 64 balsīm. “Jaunā vienotība” 
jaunajā Saeimas sasaukumā ie-
guvusi 26 mandātus, “Apvieno-
tais saraksts” – 15, Nacionālā 
apvienība – 12, tāpēc šīs trīs 
partijas kopā veidotu 54 balsu 
vairākumu. Savukārt šīs trīs 
partijas kopā ar “Progresīva-
jiem” veidotu 64 balsu vairāku-
mu. Centrālā vēlēšanu komisija 
vakar apstiprināja 14. Saeimas 
vēlēšanu rezultātus.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām 
koalīcijas veidošanas sarunās 
galvenais domstarpību jautā-
jums ir par to, cik partneriem 
būtu jāietilpst jaunajā valdībā 
un koalīcijā. Sarunu vadītāja 
“Jaunā vienotība” vēlētos, ka 
koalīcijā būtu četri politiskie 
spēki, turpretim “Apvienotais 
saraksts” un Nacionālā apvienī-
ba “Progresīvos” koalīcijā redzēt 
nevēlas.

Pašlaik izskatās, ka reālāka 
koalīcija ir tāda, kuru veido trīs 
partijas, un partija “Progresīvie” 
paši sāk just, ka nebūs sastāvā, 
kas to veido, vakar atzina Latvi-
jas Universitātes Sociālo zināt-

ņu fakultātes dekāns, politologs 
Jānis Ikstens. Viņš norādīja, ka 
paši “Progresīvie” “sākot just, 
ka velk uz trīs partiju koalīciju”. 
Viņš gan sacīja, ja “Progresīvie” 
nav jaunās koalīcijas veidotāju 
vidū, tad nākotnē būs jautājumi, 
kuros ar koalīciju veidojošajām 
partijām būs samērā viegli rast 
kopsaucējus.

Runājot par to, kāpēc Valsts 
prezidents Egils Levits varētu 
būt vēlējies, ka koalīciju veido 
četras partijas, Ikstens atgā-
dināja, ka nākamgad ir Valsts 
prezidenta vēlēšanas, tāpēc arī 
Levitam būtu svarīgāks lielāks 
atbalsts.w

Aicina turpināt detalizētas sarunas


