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ĪSUMĀ

11. oktobrī
1138. Spēcīgā 
zemestrīcē Alepo, Sīrijā, 
gāja bojā 230 000 cilvēku.

1811. Izgudrotāja 
Džona Stīvensa izstrādātais 
ar tvaiku darbināmais 
kuģis sāka kursēt prāmju 
līnijā starp Ņujorku un 
Ņūdžersiju.

1939. Alberts Einšteins 
un citi amerikāņu zinātnieki 
paziņoja, ka nacistiskā 
Vācija varētu izstrādāt 
atombumbu.

1982. No jūras izcēla 
Tjudoru karakuģi “Mary 
Rose”, kas nogrima 
1545. gadā.

2003. Latvijas futbola 
izlase Stokholmā ar 1:0 
pārspēja Zviedriju un 
iekļuva Eiropas čempionāta 
finālturnīra pārspēlēs, kur 
pieveica Turciju. 

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

Ziemeļkorejas nesen 
veiktie septiņi raķešu 
izmēģinājumi bijušas “taktiskas 
kodolmācības”, ko personīgi 
vadījis Ziemeļkorejas līderis 
Kims Čenuns. Pēdējo nedēļu 
laikā Dienvidkoreja, Japāna 
un Vašingtona izvērsušas 
kopīgus karaflotes manevrus, 
un Phenjana apgalvo, ka tā 
esot gatavošanās iebrukumam 
Ziemeļkorejā, kas spiedusi 
veikt nepieciešamos 
“pretpasākumus”.

Austrijas prezidenta 
vēlēšanās, iegūstot 54,6% 
balsu, jau pirmajā kārtā 
uzvarējis pašreizējais valsts 
galva Aleksandrs van der 
Bellens. Tādējādi atkritusi 
nepieciešamība rīkot vēlēšanu 
otro kārtu, un van der Bellens, 
izcīnot tiesības uz otro pilnvaru 
termiņu, ieņems prezidenta 
amatu vēl sešus gadus. 
Otrajā vietā ierindojies labēji 
nacionālistiskās Brīvības 
partijas (FPÖ) kandidāts Valters 
Rozenkrancs ar 19,1% balsu.

Vācijas Federālā 
informācijas drošības biroja 
vadītājs Arne Šēnboms, 
visticamāk, tiks atcelts no 
amata, jo pastāv aizdomas 
par viņa sakariem ar Krievijas 
specdienestiem. Pēc mediju 
domām, neapmierinātība 
ar Šēnbomu radusies pēc 
televīzijas kanāla ZDF 
izmeklēšanas, saskaņā ar 
kuru amatpersona, iespējams, 
sazinājusies ar biedrību “Cyber-
Sicherheitsrat Deutschland”, 
kas, pēc žurnālistu rīcībā 
esošās informācijas, saistīta 
ar Krievijas specdienestiem. 
Vācijas likumi neļauj Šēnbomu 
vienkārši atbrīvot no amata, 
tāpēc viņš, visticamāk, tiks 
pārcelts uz citu departamentu.

Masīvās raķešu apšaudes 
dēļ, kam pirmdienas rītā Krievi-
jas karaspēks pakļāva Ukrainas 
pilsētas, astoņos reģionos un 
Kijivā postījumi nodarīti vismaz 
11 svarīgiem infrastruktūras 
objektiem, bet daļā apgabalu 
pārtraukta elektropiegāde, pa-
ziņojis premjerministrs Deniss 
Šmihaļs.

Viņš piebildis, ka tajā pašā 
laikā par krievu pirmajiem mēr-
ķiem kļuvis kāds bērnu rotaļu 
laukums, muzeji un izglītības 
iestādes. Premjers uzsvēris, ka 
krievu kara noziedznieku 
galvenais mērķis ir centie-
ni radīt paniku un iebiedēt 
ukraiņus, atstājot tos bez 
apgaismojuma un siltuma.

Tomēr Šmihaļs norādījis, ka 
visi dienesti strādā un ka infra-

struktūras objekti, cik drīz vien 
iespējams, tiks atjaunoti.

Uzņēmums “Ukrenergo” 
brīdina, ka pilsētās un citās 
apdzīvotās vietās gaidāmi elek-
tropiegādes, ūdens apgādes un 
sakaru traucējumi, taču norāda, 
ka enerģētiķi operatīvi izman-
to rezerves apgādes shēmas un 
ķērušies pie nodarīto bojājumu 
novēršanas.

Prezidenta kancelejas vadī-
tāja vietnieks Kirilo Timošenko 
pavēstījis, ka krievu apšaudēm 
tikuši pakļauti energosistēmas 
objekti Ļvivā, Zaporižjā, Kijivas 
apgabalā, Hmeļņickas apgabalā, 
Dņipro, Vinnicā, Ivanofrankivs-
kas apgabalā, Sumu apgabalā, 
Harkivas apgabalā, Žitomiras 
apgabalā un Kirovohradas ap-
gabalā.

Krievija atriebjas, 
slepkavojot civiliedzīvotājus

Lai gan Kijivas apgabalā se-
šas no krievu raķetēm izdevies 
notriekt, bojājumi nodarīti vie-
nai no termoelektrostacijām, 
piebildis Timošenko.

Kijivas centrs pirmdienas 
rītā pakļauts raķešu apšaudei, 
un saņemtas ziņas par bojāgā-
jušajiem un ievainotajiem.

Ar raķetēm apšaudīti Še-
včenko, Svjatošinskas, Holo-
sivskas un Desnjanskas rajo-
ni, vietnē Telegram paziņojusi 
Kijivas militārā administrācija.

Moldovas ārlietu ministrs 
Niku Popesku paziņojis, ka Krie-
vija izšāva spārnotās raķetes uz 
Ukrainu no karakuģiem Melna-
jā jūrā pāri Moldovas gaisa tel-
pai. “Es uzdevu izsaukt Krievijas 
vēstnieku, lai viņš sniegtu pa-
skaidrojumus,” sacīja ministrs.

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins pirmdien paziņojis, 
ka Krievijas atbilde uz jebkā-
diem turpmākiem Ukrainas uz-
brukumiem būs smaga. Viņš 
ar šādu paziņojumu nācis klajā 
pēc tam, kad Krievija pirmdien 
ar raķetēm apšaudīja Kijivu un 
citas Ukrainas pilsētas, trāpot 
civilajiem mērķiem un nogalinot 
nevainīgus cilvēkus.

Tikmēr Eiropas Savienība 
paziņojusi, ka Krievijas īsteno-
tie raķešu uzbrukumi civiliedzī-
votājiem Ukrainā ir līdzvērtīgi 
kara noziegumiem.

Šie uzbrukumi ir Krievijas 
atbilde sestdien notikušajam 
sprādzienam uz tilta, kas savie-
no Krievijas 2014. gadā anektēto 
Krimu ar Krieviju. Maskava šajā 
sprādzienā vaino Kijivu.w

Šā gada Nobela prēmija eko-
nomikā piešķirta amerikāņiem 
Benam Bernankem, Daglasam 
Daimondam un Filipam Dibvi-
gam par banku lomas ekonomi-
kā pētījumiem, paziņoja Zviedri-
jas Karaliskā zinātņu akadēmija.

Bernanke, Daimonds un Dib-
vigs “būtiski uzlabojuši mūsu 
izpratni par banku lomu ekono-
mikā, īpaši finanšu krīžu laikā, 
kā arī par to, kā regulēt finanšu 
tirgus”, uzsvērusi akadēmija.

“Svarīgs secinājums viņu 
pētījumos ir par to, kāpēc ir 
vitāli svarīgi izvairīties no 
banku sabrukuma,” norādīts 
akadēmijas paziņojumā.

Bernanke bija ASV centrālās 
bankas – Federālās rezervju sis-
tēmas – vadītājs no 2006. līdz 
2014. gadam. Tagad viņš ir Bru-
kingsa institūta pētnieks.

Daimonds ir profesors Či-
kāgas Universitātē, bet Dibvigs 
– profesors Vašingtonas univer-
sitātē Sentluisā.w

Patēriņa cenas šogad sep-
tembrī salīdzinājumā ar au-
gustu Latvijā pieauga par 1,6%, 
bet gada laikā palielinājās par 
22,2%, liecina Centrālās statis-
tikas pārvaldes dati.

Vienlaikus 12 mēnešu vi-
dējais patēriņa cenu līmenis, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 12 
mēnešiem, septembrī pieaudzis 
par 13,7%.

2022. gada septembrī, 
salīdzinot ar 2022. gada au-
gustu, būtiskākā ietekme 
uz cenu līmeņa izmaiņām 
bija cenu kāpumam ar mā-
jokli saistītām precēm un 
pakalpojumiem, pārtikai un 
bezalkoholiskajiem dzērieniem, 
apģērbam un apaviem, dažādu 
preču un pakalpojumu grupā, 
izglītībai, mājokļa iekārtai, ar 

Taivānas armijas goda sardzes vienības kareivji, piedaloties šīs valsts 
Nacionālajā dienā pie prezidenta rezidences Taipejā, demonstrē savu virtuozitāti 
ieroču žonglēšanā.

VIRTUOZI

Gada inflācija Latvijā – 22,2%
atpūtu un kultūru saistītām 
precēm un pakalpojumiem, kā 
arī cenu kritumam ar transpor-
tu saistītām precēm un pakal-
pojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un 
bezalkoholisko dzērienu cenas 
palielinājās par 2%.

Būtiskākais cenu pieaugums 
bija maizei (+5,7%), galvenokārt 
baltmaizei, dārgāks bija siers 

un biezpiens (+4,2%), cūkgaļa 
(+4,7%), piens (+4,1%), sviests 
(+6,7%), kā arī konservētas vai 
pārstrādātas zivis un jūras vel-
šu izstrādājumi (+7%). 

Sezonālu faktoru ietekmē 
būtiskākais cenu kritums grupā 
bija svaigiem dārzeņiem (–5,5%) 
un kartupeļiem (–11,8%). Lētā-
kas bija arī svaigas vai atdzes-
ētas zivis (–9,4%). w

Nobela prēmija 
ekonomikā 
piešķirta par banku 
lomas pētījumiem


