
8  |  PASAULĒ OTRDIENA, 2022. gada 4. oktobris

ĪSUMĀ

4. oktobrī
610. Hēraklijs no Āfrikas 
atgriezās Konstantinopolē, 
gāza Bizantijas imperatoru 
Foku un pats kļuva par 
imperatoru, valdot vairāk 
nekā 30 gadus.

1582. Romas katoļu 
pāvests Gregorijs XIII 
paziņoja par Gregoriāņu 
kalendāra ieviešanu. Tā 
gada 4. oktobrim nākamajā 
dienā sekoja 15. oktobris.

1830. Pēc atdalīšanās 
no Nīderlandes nodibināja 
Beļģijas valsti.

2000. Triju Zvaigžņu 
ordeņa dome atbalstīja 
ieceri atjaunot Atzinības 
Krustu un Viestura ordeni.

2004. Amerikāņu 
aviatora Bērta Rutana 
kompānijas izstrādātā 
“SpaceShipOne” paveica 
otro veiksmīgo privāta 
lidaparāta lidojumu 
kosmosā.

ŠAJĀ DIENĀ
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Pašreizējais Ministru pre-
zidents Krišjānis Kariņš (JV) ir 
gatavs kļūt par premjeru arī nā-
kamajā valdībā.

Vaicāts, vai ir gatavs uzņem-
ties jaunās valdības vadītāja 
amatu, Kariņš atbildēja ar “jā”, 
ja varēs vienoties un izveidot koa-
līciju un būs Saeimas vairākums, 
kas viņu atbalstītu.

Šodien “Jaunā vienotība” plā-
nojusi sākt runāt ar daļu no citām 
14. Saeimā ievēlētājām partijām, 
pastāstīja JV politiķis.

JV gatava runāt ar “Apvienotā 
saraksta”, Nacionālās apvienības 
un “Progresīvo” pārstāvjiem, lai 
primāri pārrunātu nākamās val-
dības paveicamos darbus.

Pirmdien tikšanās laikā ar 
Valsts prezidentu Egilu Levitu 
ticis pārrunāts, kā JV saredz tā-
lāk ejamo ceļu, lai atrastu vairā-
kumu Saeimā, kas var vienoties 

par kopīgu programmu, skaidroja 
Kariņš.

E. Levits vakar paziņoja, ka 
kandidātu Ministru prezidenta 
amatam viņš nosauks pēc partiju 
konsultācijām, kad viņam uzrā-
dīs koalīcijas līgumu, kas varē-
tu būt pamats reformu valdībai. 
“Tagad es pilnvaroju “Jaunās 
vienotības” pārstāvi Krišjāni 
Kariņu uzsākt konsultāciju 
procesu ar pārējām partijām 
un pēc nedēļas ziņot man par 
rezultātu, tad arī redzēsim iespē-
jamās koalīcijas aprises.”

Nākamās valdības veidotā-
jiem jābūt līdzīgam redzējumam 
par valsts attīstību, Latvijas dro-
šību, mūsu ekonomisko attīstību 
un izglītības sistēmas straujāku 
pāreju uz tādu kvalitāti, kas vei-
cina konkurētspējīgu ekonomiku, 
pauda valdības vadītājs.

Vēlēšanās “Jaunā vienotība” 

Kariņš gatavs turpināt vadīt valdību
nākamajā Saeimā ieguvusi 26 
mandātus, seko Zaļo un zemnie-
ku savienība – 16, “Apvienotais 
saraksts” – 15, Nacionālā apvienī-
ba – 13, “Stabilitātei!” – 11, “Prog-
resīvie” – 10 un “Latvija pirmajā 
vietā”, kas ieguvusi 9 mandātus.

Nacionālā apvienība (NA) rī-
cībspējīgu valdības modeli redz 
kopā ar “Jauno vienotību” un 
“Apvienoto sarakstu” (AS), vakar 
pēc tikšanās ar Valsts prezidentu 
sacīja NA līderis Raivis Dzintars.

Levits un NA pārrunājuši 
jomas, kurās valdības veidoša-
nas gaitā jāapspriež uzlabojumu 
veikšana – tie esot valsts valo-
das un latviskuma stiprināšanas 
jautājumi, kā arī ekonomiskās 
attīstības stiprināšana, tajā skai-
tā ražošanas un eksportspējas 
veicināšana, atzīmēja Dzintars.

Tāpat nākamajai koalīcijai ne-
pieciešams panākt vienprātību 

imigrācijas un valsts pārvaldes 
jautājumos.

Vislabākās iespējas par to vie-
noties un stabili strādāt ir JV, AS 
un NA veidotā valdībā, uzskata 
politiķis.

Vaicāts par gatavību runāt 
par partijas “Progresīvie” (P) pie-
vienošanos koalīcijai, Dzintars 
norādīja, ka abām partijām esot 
ļoti būtiskas ideoloģiskās un vēr-
tību atšķirības.

Jautājumu par “Progresīvo” 
ņemšanu vai neņemšanu koalīci-
jā “Apvienotais saraksts” (AS) vēl 
plāno izrunāt ar “Jauno vienotī-
bu” (JV) un Nacionālo apvienību 
(NA), ko redz kā nākamās koalīci-
jas kodola partijas, pirmdien pēc 
tikšanās ar Valsts prezidentu Egi-
lu Levitu žurnālistiem paziņoja 
AS viens no līderiem, uz Saeimu 
nekandidējušais uzņēmējs Uldis 
Pīlēns.w

Katalonijā notiekošajās tradicionālajās “piļu” sacensībās daudzskaitlīgu komandu uzde-
vums ir ne tikai sekmīgi uzbūvēt, bet arī izjaukt cilvēku torņus.

TORNISTORNIS

Irānā, nerimstot protestiem, 
ko aizsāka 22 gadus vecās 
Mahsas Amini nāve policijas 
apcietinājumā, Teherānas 
Šarifa Tehnoloģiju universitātē 
izraisījušās sadursmes studentu 
un policijas specvienību starpā. 
Policija vērsusies pret simtiem 
studentu, liekot lietā asaru gāzi 
un krāsu lodes. Policisti bija 
bruņojušies ar šautenēm, kas 
var raidīt neletālas tērauda 
lodītes.  Studentu protestos 
bija dzirdami tādi saukļi kā 
“Sieviete, dzīvība, brīvība” un 
“Studentiem labāk nāve, nevis 
pazemojums”.

ASV Floridas štatā viesuļvētrā 
“Īens” ASV bojāgājušo skaits 
pieaudzis līdz 61, paziņojušas 
amatpersonas. Vēl četri cilvēki 
gājuši bojā Dienvidkarolīnas 
štatā un trīs Kubā, ko “Īens” 
skāra otrdien. “Īens” ir viens no 
spēcīgākajiem orkāniem, kāds 
jebkad skāris ASV cietzemi. Tas 
sasniedza Floridu trešdienas 
pēcpusdienā un applūdināja 
Meksikas līča piekrasti, atstāja 
bez elektroapgādes miljoniem 
cilvēku un nodarīja plašus 
postījumus. 

Bulgārijā svētdien 
notikušajās parlamenta 
pirmstermiņa vēlēšanas 
visvairāk balsu saņēmusi bijušā 
premjerministra Boiko Borisova 
vadītā konservatīvā partija 
GERB, liecina provizoriskie 
rezultāti pēc 99% balsu 
saskaitīšanas. GERB izcīnījusi 
25,4% balsu, bet GERB 
galvenā konkurente bijušā 
premjerministra Kirila Petkova 
vadītā partija “Turpinām 
pārmaiņas” (PP) varētu būt 
ieguvusi 20,2% balsu. 

Šā gada Nobela prēmiju me-
dicīnā ieguvis Zviedrijas paleoģe-
nētiķis Svante Pēbo par izmirušo 
hominīnu genomu pētījumiem, 
kas devuši būtisku ieguldījumu 
izpratnē par cilvēka evolūciju.

67 gadus vecais Pēbo, kurš ir 
viens no paleoģenētikas dibinātā-
jiem, sekvencējis neandertālieša 
genomu un atklājis hominīnus 
denisoviešus. Pēbo pētījumi arī 
apliecinājuši, ka gan neander-
tāliešu, gan denisoviešu gēni 
sastopami mūsdienu cilvēkos.

“Parādot ģenētiskās atšķirī-
bas starp visiem pašlaik dzīvo-
jošajiem cilvēkiem un izmiruša-
jiem hominīniem, viņa atklājumi 

sniedz pamatu pētījumiem par 
to, kas mūs padara unikālus kā 
cilvēkus,” sacīts Nobela prēmiju 
komitejas paziņojumā.

“Šai senajai gēnu plūsmai līdz 
mūsdienu cilvēkiem ir fizioloģis-
ka nozīme šodien, piemēram, tā 
ietekmē to, kā mūsu imūnsistē-
ma reaģē uz infekcijām,” norādī-
jusi komiteja.

Hominīni ir cilvēkpērtiķu 
un cilvēka dzimtas cilts, kurā 
apvienotas visas cilvēku sugas 
pēc nodalīšanās no tuvākās rad-
niecīgās līnijas – šimpanžu cilts. 
Vienīgā līdz mūsdienām izdzīvo-
jusī hominīnu suga ir saprātīgais 
cilvēks.w

Valsts policija rosina apsūdzēt 
trīs vīriešus par Eiropas Savienī-
bas (ES) struktūrfondu līdzekļu 
izkrāpšanu lielā apmērā.

2015. gadā policija sāka kri-
minālprocesu par krāpšanu, ja 
tā izdarīta lielā apmērā vai ja to 
izdarījusi organizēta grupa, un 
par noziedzīgi iegūtu finanšu lī-
dzekļu legalizēšanu.

Prettiesisko darbību re-
zultātā uzņēmums izkrāpa 
Eiropas Savienības struk-
tūrfondu naudas līdzekļus 
120 000 eiro apmērā.

Izmeklēšanā iegūti pierādī-
jumi tam, ka Latvijā reģistrēta 
uzņēmuma amatpersonas grupā 
pēc iepriekšējas vienošanās bija 
izveidojušas krāpniecisku shēmu 

Aizturēti iespējamie krāpnieki
un, izmantojot dažādus uzņēmu-
mus, veica saimnieciski nepama-
totas finanšu transakcijas.

Personas īstenoja fiktīvu fi-
nanšu līdzekļu pārskaitīšanu no 
uzņēmuma konta vairākkārtī-
gu darījumu ietvaros, kas veido 
riņķveida darījumu shēmu. Tā 
tika maskēts finanšu līdzekļu 
pārskaitījumu patiesais mērķis.

Tas ticis darīts ar nolūku slēpt 
pārskaitīto finanšu līdzekļu sā-
kotnējo izcelsmi un atgūt tos at-
pakaļ tam pašam uzņēmumam. 
Darījums sastāvēja no vairākiem 
posmiem, mākslīgi sadārdzinot 
projekta līdzfinansējuma attie-
cināmās izmaksas. Šādi, lai sa-
ņemtu valsts subsīdijas, tika mal-
dināts Lauku atbalsta dienests.w

Nobela prēmija medicīnā 
piešķirta Svantem Pēbo 

Lietuva no valsts izraidījusi 
Krievijas pagaidu pilnvaroto liet-
vedi Sergeju Rjabokoņu, lēmumu 
pamatojot ar to, ka viņa rīcība 
un izteikumi nav savienojami 
ar diplomāta statusu, pirm-
dien paziņoja Lietuvas Ārlietu 
ministrija.

Rjabokoņs pasludināts par 
Lietuvā nevēlamu personu, un 
viņam valsts jāatstāj piecu die-
nu laikā. “Tādu lēmumu Lietuva 
pieņēmusi saistībā ar atbildīgo 
institūciju sniegto informāciju, 
kas pamato to, ka nesenā Rjabo-
koņa rīcība un paziņojumi nav 
savienojami ar diplomāta statu-
su un vērtējami kā iejaukšanās 
uzņemošās valsts iekšpolitikā,” 
norādīts ministrijas paziņojumā. 
Nav teikts, konkrēti par kādiem 
paziņojumiem un rīcību ir runa, 
bet augustā Rjabokoņam tika 
iesniegta protesta nota par viņa 
izteikumiem saistībā ar 1991. 
gada 13. janvāra janvāra noti-
kumiem Viļņā.w

Izraidīts lietvedis


