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2333. gadā p. m. ē. 
dibināta Korejas karaliste.

1906. Berlīnes 
radiokonferencē panākta 
vienošanās par SOS kā 
starptautisku trauksmes 
signālu.

1981. Dzimis zviedru 
futbolists Zlatans 
Ibrahimovičs.

1990. Pusnaktī oficiāli 
apvienojās Austrumvācija 
un Rietumvācija, izbeidzot 
45 gadus ilgo sadalījumu.

1997. Japānas 
magnētiskās levitācijas 
vilciens sasniedza ātrumu 
451 kilometrs stundā, 
pārspējot vilcienu ātruma 
rekordu.
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ASV. Viesuļvētrā “Īens” Floridas 
štatā bojāgājušo skaits pieaudzis 
līdz 47. Vēl četri cilvēki gājuši 
bojā Dienvidkarolīnā un trīs Kubā. 
“Īens” ir viens no spēcīgākajiem 
orkāniem, kāds jebkad skāris 
ASV cietzemi. Tas appludinājis 
Meksikas līča piekrasti, atstājot 
bez elektroapgādes miljoniem 
cilvēku un nodarot plašus postī-
jumus. “Īens” tālāk virzījies pāri 
pussalai, zaudējot savu spēku līdz 
tropiskās vētras līmenim, bet, sa-
sniedzot Atlantijas okeānu, atkal 
atguvis viesuļvētras sparu, tālāk 
apdraudot Džordžiju, Dienvidka-
rolīnu un Ziemeļkarolīnu.

Indonēzijā drūzmā futbola 
stadionā gājuši bojā vismaz 174 
cilvēki. Traģēdija notikusi Javas 
salas pilsētā Malangā, futbola 
laukumā, kur norisinājusies spēle 
starp komandām “Arema FC” un 
“Persebaya Surabaya”. Daudzi 
upuri miruši no skābekļa trūkuma 
pēc tam, kad policija izmantoja 
asaru gāzi, lai izklīdinātu fanus, 
kas pēc spēles beigām lielā 
skaitā izskrēja laukumā, paužot 
savu neapmierinātību ar vietējās 
komandas “Arema FC” zaudēju-
mu. Uz spēli tika pārdotas 42 000 
biļetes, lai gan stadions spēj 
uzņemt tikai 38 000 cilvēku.

Bulgārija. Sācis darboties 
jauns dabasgāzes cauruļvads, kas 
savieno Grieķiju un Bulgāriju un 
kura mērķis ir mazināt Eiropas 
enerģētisko atkarību no Krievijas. 
Savulaik Krievijas piegādes no-
drošināja pat 80% no Bulgārijas 
kopējā patēriņa. 182 kilometrus 
garā gāzesvada būvniecību jau 
no projekta pirmsākumiem 2009. 
gadā finansiāli atbalstīja Eiropas 
Savienība. Šis starpsavienojums, 
pa kuru gada laikā iespējams 
transportēt trīs līdz piecus mil-
jardus kubikmetru gāzes, savieno 
Bulgāriju ar Transadriatikas 
cauruļvadu, pa kuru caur Turciju 
dabasgāze tiek transportēta no 
Azerbaidžānas uz Grieķiju un Itāli-
ju. Jaunais gāzesvads var pilnībā 
nodrošināt Bulgārijas patēriņu.

Sarunas par koalīcijas 
veidošanu pēc 14. Saeimas 
vēlēšanām būs sarežģītas, 
bet arī ātras, jo to diktē 
krīzes situācija, prognozē 
viens no vēlēšanās uzvarē-
jušās “Jaunās vienotības” 
līderiem Arvils Ašeradens. 
Viņš uzsvēra, ka panākums 
arī uzliek pamatīgus pienā-
kumus. 

“Jaunās vienotības” Minis-
tru prezidents Krišjānis Kariņš 
neredz iespēju arī turpmāk sa-
darboties ar Zaļo un zemnieku 
savienību, ja tā turpina turēties 
pie kādreizējā Ventspils mēra 
Aivara Lemberga. Tāpat “Jaunā 
vienotība” nav gatava sadarbo-
ties ar prokremliskām partijām, 
kā arī ar “Latvija pirmajā vietā”, 
ko uzskata par populistisku. Aše-
radens prognozēja komplicētas 
sarunas, jo dažādām partijām 
ir dažādas attieksmes pret jau-
tājumiem. Tāpat esot jāsaprot 
jauno ievēlēto politisko spēku 
– “Apvienotā saraksta” un “Prog-
resīvo” – pozīcijas. 

Politiķis gan uzsvēra, ka krī-
zes situācija liek strādāt ātri. Pēc 
Ašeradena teiktā, galvenais ir 

ātri izveidot koalīciju, lai ķertos 
pie krīzes risināšanas, kā arī 
ekonomikas izaugsmes paāt-
rināšanas, kas arī ir viens no 
nākamajiem darbiem.

Nav saņemtas sūdzības par 
tādiem pārkāpumiem, kas ie-
tekmētu 14. Saeimas vēlēšanu 
rezultātus, pavēstīja Centrālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
ja Kristīne Bērziņa. 14. Saeimas 
vēlēšanās nobalsojuši 59,33% 
balsstiesīgo. Tas ir par gandrīz 
5% vairāk nekā iepriekšējās, 
2018. gadā notikušajās, 13. Sa-
eimas vēlēšanās.

Politologs Jānis Ikstens, ko-
mentējot vēlēšanu rezultātus, 
norādīja, ka “Saskaņas” vājais 
starts, kā arī partijas “Stabili-
tātei!” rezultāts, pārspējot “Sa-
skaņu”, norāda uz nopietnu prob-
lēmu – zināmu austrumslāvu 
tautu vēlētāju radikalizēšanos. 
Arī “Jaunās vienotības” rezul-
tātu Ikstens nodēvēja par pār-
steidzošu, jo tik daudz kritizēta 
premjera partijai šāds rezultāts 
esot liela veiksme.

Politologs un uzņēmumu 
“Mediju tilts” vadītājs Filips Ra-
jevskis uzskata, ka jaunā valdība 

Paredz sarežģītas, bet ātras sarunas
nebūs stabilāka par iepriekšējo. 
“Tā būs ļoti dažāda. Un veidoša-
na nebūs pastaiga parkā,” norā-
dīja politologs. Viņaprāt, būs tā 
pati problēma, kas 13. Saeimā – 
koalīcijai būs vajadzīga “kārtīga 
balsu rezerve”, jo būs konkuren-
ce starp partijām ar dažādām 
ideoloģijām.

Rajevskis atzīmēja, ka vēlē-
tāju aktivitātes palielināšanās 
ir uzticības izteikšana valstij, jo 
cilvēks, kurš neuzticētos valstij, 
uz vēlēšanām neietu. “Nevarēs 
teikt, ka šī Saeima nepārstāv 
Latvijas sabiedrību. Tāds Noasa 
šķirsts sanāk – no katra sektora 
ir pa ievēlētam spēkam. Tas pat 
ir labi, jo – ir slikti, ja kādas lielas 
sabiedrības grupas nav pārstā-
vētas,” stāstīja politologs.

Par lielākajiem zaudētājiem 
vēlēšanās var uzskatīt “Saska-
ņu”, “Konservatīvos” un “Katram 
un katrai”. “Saskaņas” līderis Jā-
nis Urbanovičs uzskata, ka “Sa-
skaņas” lejupslīde sākās jau ar 
Covid-19 krīzi, kur partija iestā-
jās par vakcināciju pret Covid-19. 
Tāpat arī Ukrainas krīzes laikā 
“Saskaņa” nevarēja nenorādīt uz 
agresoru – Krieviju. Bijušas arī 

citas svarīgas un godīgas izvēles, 
par ko partija tikusi apmelota 
un sodīta. “Saskaņa” ir gatava 
strādāt arī bez pārstāvniecības 
Saeimā, lai nākamajās parla-
menta vēlēšanās atgrieztos kā 
uzvarētāji.

Partijas “Katram un katrai” 
vadītājs Aldis Gobzems atstājis 
amatu un izstājies no sava poli-
tiskā spēka. Pēc viņa domām, šis 
ir vīrišķīgs solis, jo netika īste-
nots tas, ko bija apņēmies, proti 
– uzvarēt vēlēšanās. “Konserva-
tīvo” Vidzemes saraksta līderis 
un Tieslietu ministrs Jānis Bor-
dāns atzina, ka “Konservatīvie” ir 
lepni par 13. Saeimā paveikto un 
pateicas vēlētājiem par iepriekš 
doto iespēju.

Valsts prezidents Egils Le-
vits šodien aicinās uz Rīgas pili 
visus Saeimā ievēlētos politiskos 
spēkus. Pēc prezidenta paustā, 
tikšanās mērķis būšot pārrunāt 
redzējumu par nākamās valdī-
bas uzdevumiem. Tāpat Levits 
pateicās visiem tiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kas piedalījās 
vēlēšanās un apliecināja, ka sa-
biedrībai nav vienaldzīga savas 
valsts nākotne.w

Saeima galīgajā lasījumā pie-
ņēma likumu grozījumus, kas 
nosaka, ka Latvijā arī pirms-
skolās un pamatizglītībā trīs 
gadu laikā pakāpeniski no-
tiks pāreja uz mācībām tikai 
valsts valodā. Grozījumi veikti 
Izglītības likumā un Vispārējās 
izglītības likumā. Sākot ar 2023. 
gada 1. septembri, vispārējās iz-
glītības pamatizglītības prog-
rammas tiks īstenotas pilnībā 
tikai latviešu valodā 1., 4. un 7. 
klasē, ar 2024. gada 1. septem-
bri – 2., 5. un 8. klasē, ar 2025. 
gada 1. septembri – 3., 6. un 9. 
klasē. Arī pirmsskolas izglītība 
no nākamā gada 1. septembra 
tiks īstenota tikai valsts valodā.

Līdzšinējā mācību valodas 
pieeja mazākumtautību izglī-
tības programmās nav pilnībā 
nodrošinājusi valsts valodas 
kvalitatīvu apguvi visos izglī-
tības posmos, norāda likumu 
izmaiņu autori Izglītības un 
zinātnes ministrijā. Nepietie-
kamas valsts valodas zināšanas 
var ierobežot integrāciju sabied-
rībā un traucēt veiksmīgas pro-
fesionālās karjeras veidošanu. 
Ir noteikta iespēja pamatizglī-
tības pakāpē mazākumtautību 
valodu un kultūrvēsturi apgūt 
interešu izglītības programmu 
līmenī. Šādas programmas fi-
nansējumu nodrošinās valsts 
un pašvaldība.w

Tikai valsts valodā

Ukraina piesakās uzņemšanai NATO
Ukraina iesniegusi pietei-

kumu paātrinātai uzņemšanai 
NATO. Kā norādīja Ukrainas 
prezidents Volodimirs Zelenskis, 
Ukrainai ir juridiski jāfiksē viss, 
kas faktiski jau ir sasniegts. “Mēs 
esam sabiedrotie de facto. Tas jau 
ir sasniegts. De facto mēs jau 
esam nogājuši ceļu uz NATO. 

De facto mēs jau esam pierādījuši 
savienojamību ar alianses stan-
dartiem, tie ir reāli Ukrainai – 
reāli kaujas laukā un visos mūsu 
mijiedarbības aspektos. Mēs uz-
ticamies viens otram, palīdzam 
viens otram un aizsargājam viens 
otru. Tā arī ir Ziemeļatlantijas 
alianse,” sacīja Zelenskis. Viņš 

arī norādīja, ka Ukraina apzinās, 
ka tam būs nepieciešama visu 
alianses dalībvalstu vienprātība.

ASV paziņoja par “smagām” 
jaunām sankcijām pret Krie-
vijas amatpersonām un valsts 
aizsardzības nozari, reaģējot uz 
četru Ukrainas apgabalu anek-
siju. Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins svinīgā ceremonijā 
Kremlī ar Maskavas ieceltajiem 
Luhanskas, Doneckas, Hersonas 
un Zaporižjas apgabalu okupēto 
daļu nominālajiem vietvalžiem 
parakstījis līgumus par okupēto 
Ukrainas teritoriju iekļaušanu 
Krievijas sastāvā. Pirms anek-

sijas dokumentu parakstīšanas 
Putins paziņojis, ka Ukrainas 
Donbasa “republiku” un okupēto 
Hersonas un Zaporižjas apgabalu 
daļu iedzīvotāji uz visiem laikiem 
kļūst par Krievijas pilsoņiem.

Maskava no 23. līdz 27. sep-
tembrim rīkoja tā sauktos “re-
ferendumus” par pievienošanos 
Krievijai tās okupētajās Donec-
kas, Luhanskas, Hersonas un Za-
porižjas apgabalu daļās. Šos psei-
doreferendumus plaši nosodījusi 
starptautiskā sabiedrība. Eiropas 
valstis un ASV ir tos nosaukušas 
par “fikciju” un paziņojušas, ka 
tos neatzīst.w

Jordānijā kamieļu skriešanās sacensībās jātnieku 
aizstāj roboti.

Mākslīgais intelekts


