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ĪSUMĀ

5. oktobrī
1199. Pāvests Inocents 
III izdeva krusta kara 
bullu ar aicinājumu krusta 
kara uzsākšanai Livonijā 
(Latvijas teritorijā), un 
jau 1200. gadā pieci kuģi 
ar krusta karotājiem 
pietuvojās Latvijas 
teritorijai, lai uzsāktu 
krusta gājienu pret Latvijas 
teritorijā dzīvojošajām 
ciltīm.

1962. Uz ekrāniem 
iznāca pirmā filma par 
britu slepeno aģentu 007 
Džeimsu Bondu – “Dr. No”.

1998. ASV Pārstāvju 
palātas Tieslietu komiteja 
apstiprināja oficiālas 
impīčmenta procedūras 
uzsākšanu pret ASV 
prezidentu Bilu Klintonu 
sakarā ar Monikas 
Levinskas afēru.

2011. 56 gadu vecumā 
no vēža mira informāciju 
tehnoloģiju giganta “Apple” 
līdzdibinātājs Stīvs Džobss.

2020. Jaunā 
koronavīrusa pandēmijā 
oficiāli reģistrēto 
saslimšanas gadījumu 
skaits pasaulē pārsniedza 
35 miljonus.
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Nacionālās apvienības (NA) 
nevēlēšanās iekļaut partiju 
“Progresīvie” valdībā ir saistīta 
ar ministriju pārdali – ja partija 
iekļūs koalīcijā, tad ministriju 
kādam paliks mazāk, sarunā ar 
aģentūru LETA pauda politologs 
Ojārs Skudra.

Grūtības vienoties par “Prog-
resīvo” iekļaušanu koalīcijā pēc 
vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas 
bija prognozējamas un sagaidā-
mas, sacīja politologs. Cēloņi šīm 
nesaskaņām ir divi – ideoloģis-
kie uzskati, jo NA ir klasiska, 
ideoloģiska partija, un biznesa 
intereses un problēmas, “kādas 
NA viņu pastāvēšanas vēsturē ir 
bijušas vairākas un visai skan-
dalozas”, sacīja Skudra.

Politologa skatījumā “Jaunās 
vienotības” (JV) un “Apvienotā 
saraksta” (AS) iebildumi, ņemot 
vērā, ka koalīcijas veidošanas sa-

runas ir nesen sākušās, drīzāk ir 
saistīti ar nevēlēšanos pagaidām 
“atklāt īstās kārtis”. Abas partijas 
ir solījušās ar “Progresīvajiem” 
runāt, un noteikti tikšot apspriesti 
tie jautājumi, par kuriem partiju 
viedokļi atšķiras, tomēr nekas 
vairāk par runāšanu nav solīts, 
atzīmēja politikas vērotājs.

Skudra uzskata, ka NA pēc 
sarunas ar “Progresīvajiem” no-
teikti komunicēs ar medijiem, lai 
tādējādi radītu papildu šķēršļus 
un apliecinātu saviem vēlētā-
jiem, ka viņi nevēlas sadarbo-
ties ar “Progresīvajiem”. Taču, ja 
partijas koleģiāli vienosies, 
ka sarunas ar “Progresīva-
jiem” notiek konfidenciāli 
un ka medijiem tās par to 
neko nestāsta, tas liecinātu, 
ka sarunas ir pēc būtības un 
nopietnas, pauda eksperts. Ja 
tiek komunicēts ar medijiem, tad 

Austrālija apņēmusies atvē-
lēt vismaz 30% teritorijas savu 
unikālo augu un dzīvnieku sugu 
aizsardzībai.

Vides ministre Taņa Pliber-
seka otrdien nāca klajā ar 10 
gadu plānu. Tajā ir iekļauti mēr-
ķi apturēt 110 prioritāru sugu 
iznīkšanu un novērst jebkādu 
augu un dzīvnieku izmiršanu.

“Koncentrēšanās uz šīm su-
gām un vietām sniegs ieguvu-
mus arī citiem apdraudētiem 
augiem un dzīvniekiem tajos 

pašos biotopos,” sacīja Pliberse-
ka. “Pēc desmit gadus ilgas 
nevērības nepieciešamība 
rīkoties nekad nav bijusi lie-
lāka – mēs turpināsim cīnīties, 
lai aizsargātu mūsu vietējos au-
gus un dzīvniekus.”

Austrālijā dzīvo tādi unikāli 
dzīvnieki kā koalas, pīļknābji un 
trušbandikuti, lai gan to skaits 
pēdējos gados ir sarucis. Koalu 
skaits visā Austrālijā trīs gadu lai-
kā samazinājās par aptuveni 30%, 
konstatēts pētījumā 2021. gadā.w

Teju puse Latvijas ārējo robe-
žu šķērsojušo Krievijas pilsoņu 
izmanto citu valstu izsniegtās vī-
zas vai uzturēšanās atļaujas, kas 
nozīmē, ka Latvija nav šo personu 
galamērķa valsts, bet gan tiek iz-
mantota tranzītam, lai dotos uz 
citām Eiropas Savienības valstīm, 
aģentūru LETA informēja Valsts 
robežsardzē. Kopš 19. septembra, 
kad spēkā stājušies ar valdības 
lēmumu noteiktie ierobežojumi 
nebūtiskai ceļošanai, Krievijas 
valstspiederīgo plūsma samazi-
nājusies par 23%.

Iepriekšējā diennaktī ārējo 
robežu šķērsojuši 205 Krie-
vijas valstspiederīgie, kas ir 
vidēji piecas reizes mazāk nekā 

kaimiņvalstīs – Igaunijā tie ir 990 
Krievijas pilsoņi, bet Lietuvā – 
958. Kopumā kopš 19. septembra 
Krievijas-Latvijas un Baltkrievi-
jas-Latvijas robežu ir šķērsojuši 
4435 Krievijas valstspiederīgie, 
tikai tie, kas atbilst valdības lē-
mumā noteiktajām izņēmuma 
kategorijām.

Tikai 15% no tiem ieceļoja 
uz Latvijā izsniegtu C vai D ka-
tegorijas vīzu pamata, vēl 40% 
ir Latvijas uzturēšanās atļau-
ju turētāji, starp tiem Latvijas 
valstspiederīgo ģimenes locekļi, 
studenti, nodarbinātie, personas, 
kuru ieceļošana saistīta ar darba 
vajadzībām vai arī kādiem humā-
niem apsvērumiem.w

Nobela prēmija fizikā 
vakar piešķirta Alēnam 
Aspektam no Francijas, 
Džonam Klauseram 
no ASV un austrietim 
Antonam Ceilingeram 
par atklājumiem kvantu 
mehānikas jomā.

Trijotne tika pagodināta 
“par eksperimentiem ar 
savērptiem fotoniem, 
atklājot Bela nevienlīdzības 
pārkāpumu, un atklājumiem 
kvantu informācijas zinātnē”, 
teikts žūrijas paziņojumā.

Kā pavēstīja Nobela 
komiteja, “viņu darbs 
ir pavēris ceļu jaunai 
tehnoloģijai, kas balstīta uz 
kvantu informāciju”.w

ASV bijušais prezidents 
Donalds Tramps iesūdzējis tiesā 
raidsabiedrību CNN, pieprasot 475 
miljonu dolāru lielu kompensāciju 
par neslavas celšanu, kas, kā 
norāda eksprezidents, īstenota, 
lai liegtu viņam nākotnē izvērst 
jebkādu nozīmīgu politisku 
kampaņu. Prasībā galvenais 
fokuss pievērsts jēdzienam “lielie 
meli”, kas medijos lietots saistībā 
ar Trampa apgalvojumiem par 
it kā notikušo plašo krāpšanos 
2020. gada prezidenta vēlēšanās, 
kas viņam maksājusi uzvaru. 

Ziemeļkoreja vakar izšāva 
vidēja darbības rādiusa ballistisko 
raķeti, kas pārlidoja Japānas 
teritoriju un iekrita Klusajā 
okeānā, paziņoja Dienvidkorejas 
un Japānas pārstāvji. Šis raķetes 
izmēģinājums ir būtiska eskalācija 
Phenjanas centienos kāpināt 
savu ieroču izmēģinājumus. 
Ziemeļkorejas izšauta raķete 
iepriekšējo reizi bija pārlidojusi 
Japānu 2017. gadā.

Zviedrijas prokuratūra 
nolēmusi nobloķēt teritoriju 
ap gāzesvadu “Nord Stream” 
noplūdēm Baltijas jūrā, kamēr 
tiek izmeklēta iespējamā 
sabotāža. Zviedrijas krasta 
apsardze paziņoja, ka sākusi 
īstenot prokuratūras lēmumu, un 
norādīja, ka bloķētajā teritorijā 
būs aizliegts vadīt kuģus, 
noenkuroties, nirt, makšķerēt, 
vadīt zemūdens transportlīdzekļus 
un veikt kartēšanu. 

Līdzīgi kā ASV, arī Dienvidāfrikas Republikā ārkārtīgi populārs ir vrestlings, ko 
mēdz dēvēt par cīņas, akrobātikas un teātra apvienojumu. Šajā cīņā ringā tikušies 
divi dienvidāfrikāņu cīkstoņi: Superdrakons un Metjū Hamars.

tās drīzāk esot taktiskas saru-
nas. Vēstījumā medijiem – vai 
nu izceļot pretrunas vai saskares 
punktus – parādīsies partiju no-
stāja attiecībā pret “Progresīva-
jiem”, norādīja Skudra.

Taujāts, vai viņš saredz kādas 
NA un “Progresīvo” vienošanās 
iespējas, piemēram, saistībā ar 
dalāmajiem amatiem valdībā, 
politologs pauda, ka to ir grūti 
prognozēt, taču amatu sadalī-
jums būšot koalīcijas kopīgs lē-
mums. Vienlaikus viņš atzīmēja, 
ka “Progresīvie”, visticamāk, var 
cerēt uz ne vairāk kā vienu mi-
nistra amatu.

Skudra uzskata, ka partiju 
sadarbība var izpausties, arī 

“Progresīvajiem” neiestājoties 
valdības koalīcijā, – vai nu par-
tijai slēdzot sadarbības līgumu ar 
valdību veidojošajām frakcijām 
vai ar jau izveidotu valdību, vai 
arī tikai ar JV. Par to, kā šī sadar-
bība izpaustos praktiski un kāds 
būtu “Progresīvo” ieguvums no 
tās, visticamāk, tikšot vēl disku-
tēts līdz amatu sadales posmam. 

Skudra atzīmēja, ka par 
“Progresīvo” lomu valdībā parti-
jas runās līdz nākamajai nedēļai. 
“Progresīvo” lomas definēšana, 
viņaprāt, ir svarīgākais punkts 
prezidenta pilnvarojumā JV 
premjerministra amata kandi-
dātam Krišjānim Kariņam sākt 
konsultācijas ar partijām.w

Nevēlēšanās iekļaut “Progresīvos” 
koalīcijā saistīta ar ministriju pārdali

Atvēlēs teritoriju 
sugu aizsardzībai

Ieceļo ar citu valstu 
izsniegtām vīzām

CĪŅA

Balva par 
atklājumiem 
kvantu 
mehānikā


