
8  |  PASAULĒ CETURTDIENA, 2022. gada 20. oktobris

ĪSUMĀ

20. oktobrī
1781. Habsburgu 
monarhija apstiprināja 
Tolerances patentu, 
sniedzot ierobežotu 
reliģisko brīvību.

1827. Jonijas jūrā 
britu, franču un krievu 
jūras spēki sagrāva turku 
un ēģiptiešu armādu. Ar 
šo kauju noslēdzās Grieķu 
atbrīvošanās karš.

1955. Iznāca britu 
rakstnieka Dž. R. R. Tolkīna 
triloģijas “Gredzenu 
pavēlnieks” pēdējā daļa 
“Karaļa atgriešanās”.

1968. Nepilnus piecus 
gadus pēc ASV prezidenta 
Džona F. Kenedija 
noslepkavošanas viņa 
atraitne Džekija Kenedija 
salaulājās ar grieķu 
kuģniecības magnātu 
Aristoteli Onasi.

1973. Atklāja Sidnejas 
operu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Kariņš: Būtiskākajos jautājumos ir vienota nostāja
“Jaunajai vienotībai” (JV) ar 

visiem valdības veidošanas sa-
runās iesaistītajiem politiska-
jiem spēkiem par būtiskākajiem 
nākamās valdības darba jautā-
jumiem ir vienota nostāja, vakar 
pēc tikšanās ar partiju “Prog-
resīvie” žurnālistiem paziņoja 
Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV).

Valdības uzdevums ir gādāt 
par visas sabiedrības interesēm, 
un tā nevar būt šauru interešu 
ietekmēta, uzsvēra premjers. 
Partiju pārstāvji tikšanās lai-
kā ir izrunājuši tādas tēmas kā 
izglītība un zinātne, tautsaim-
niecība un tās attīstība, tiesis-
kums un drošība. Līdzīgi kā ar 
Nacionālās apvienības (NA) 
un “Apvienotā saraksta” (AS) 
pārstāvjiem, arī ar “Progresī-
vajiem” šajos jautājumos JV 
nav atklājusi domstarpības, 

norādīja Kariņš.
Runājot par valstiski nozī-

mīgajām reformām – Adminis-
tratīvi teritoriālo reformu (ATR) 
un ostu reformu –, “Progresīvie”, 
līdzīgi kā NA un AS, ir piekritu-
ši, ka tās nav atceļamas, bet ir 
uzlabojamas, stāstīja premjer-
ministrs. Arī par sašķidrinātās 
gāzes (LNG) termināļa veidoša-
nu “Progresīvajiem” pretenziju 
nav, bet vienlaikus sarunas laikā 
abas puses piekritušas, ka val-
stij būtu jāattīsta atjaunojamo 
energoresursu ieguve un izman-
tošana – vēja un saules enerģija. 
Kariņš uzsvēra, ka arī šis jautā-
jums ir valstiski nozīmīgs.

Tāpat kā pārējās sarunās 
iesaistītās partijas, arī “Prog-
resīvie” piekrīt, ka valsts kapi-
tālsabiedrībās jāstiprina laba 
pārvaldība, nodrošinot, ka uz 
tām politiķu ietekme nebūtu “ro-

kas stiepiena attālumā”, norādīja 
valdības vadītājs.

Šonedēļ specializētākās gru-
pās jeb ar atbildīgo politiķu pie-
dalīšanos tiks apspriesti jautāju-
mi atsevišķās tēmās, piemēram, 
par paveicamo veselības aprūpes 
jomā. Līdz nākamajai nedēļai 
varētu būt “labs materiāls” par 
to, kas varētu būt nākamās 
koalīcijas darāmie darbi, par 
kuriem partijas var vienoties, 
pauda Kariņš.

Vaicāts par to, kad varētu 
notikt, piemēram, JV, AS un NA 
kopīga oficiāla tikšanās trijatā, 
JV politiķis skaidroja, ka “viss 
iet savā secībā” un ka ar laiku  
nonāks pie tā, kuri ir potenciālie 
koalīcijas partneri, pie amatu 
sadalījuma un konkrētiem mi-
nistriem. Taču pašlaik svarīgi 
izrunāt minēto jomu jautājumus, 
norādīja Kariņš, ar smaidu pie-

bilstot, ka viņu arī interesē, kas 
būs ministri, – taču pirms šī jau-
tājuma apspriešanas jāvienojas 
par valdībai darāmo.

Taujāts sīkāk par termiņiem 
un citu partiju nostāju, ka sa-
runām jārit straujāk, Kariņš 
uzsvēra, ka Latvijai ir svarīgi, 
lai mums būtu strādāt spējī-
ga koalīcija, kas valstī veicina 
stabilitāti, prognozējamību un 
attīstību. Lai neizveidotos si-
tuācija, ka pēc valdības strau-
jas apstiprināšanas, apsēžoties 
viens otram pretī, izrādītos, ka 
sākas strīdi par darāmo, sacīja 
JV politiķis, uzsverot, ka šāda 
pieeja nav pieņemama.

Pēc pirmdien, 24. oktobrī, 
gaidāmās tikšanās ar Valsts 
prezidentu Egilu Levitu Kariņš 
skaidrāk varētu pateikt, kā tā-
lāk notiks koalīcijas veidošanas 
sarunas.w

Saeimas Juridiskā komisi-
ja trešdien pirms trešā, galīgā, 
lasījuma atbalstīja grozījumus 
Krimināllikumā un “Ceļu satik-
smes likumā”, ar kuriem plānots 
noteikt kriminālatbildību par 
transportlīdzekļa vadīšanu vai 
mācīšanu to vadīt, ja alkoho-
la koncentrācija asinīs pār-
sniedz 1,5 promiles.

Grozījumi attieksies uz visu 
veidu automobiļu, traktoru un 
citu pašgājēju mašīnu, tramva-
ju, trolejbusu, motociklu un citu 
mehānisko transportlīdzekļu, 
kas pārvietojas ar savu enerģi-
jas avotu, vadīšanu šādā reibu-
mā, izņemot transportlīdzek-

ļus ar iekšdedzes dzinēju, kura 
darba tilpums ir mazāks par 50 
kubikcentimetriem, vai elektro-
motoru, kura maksimālā jauda 
nepārsniedz četrus kilovatus un 
konstrukcijā paredzētais maksi-
mālais ātrums nepārsniedz 45 
kilometrus stundā.

Kā skaidro Tieslietu ministrijā 
(TM), uz velosipēdu, elektroskrej-
riteņu un mopēda vadīšanu šī 
Krimināllikumā plānotā norma 
neattieksies – par šādu transport-
līdzekļu vadīšanu reibumā sagla-
bāsies administratīvā atbildība.

Plānots, ka par pārkāpumu 
piemēros brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam.w

Valsts policija (VP) krimināl-
vajāšanai nodevusi 14. Saeimā 
ievēlētās deputātes Glorijas Gre-
vcovas krimināllietu par nepa-
tiesu ziņu sniegšanu Centrālajai 
vēlēšanu komisijai (CVK).

VP aģentūru LETA informē, 
ka kriminālvajāšanai nodota kā-
das personas lieta, kura sniedza 
nepatiesu informāciju valsts in-
stitūcijai.

Šī gada 7. oktobrī VP sāka 
kriminālprocesu pēc Krimināl-
likuma 272. panta saistībā ar 
deputātes iespējami apzināti 
nepatiesu ziņu sniegšanu CVK. 

Pirmstiesas izmeklēšanas 
laikā noskaidrots, ka Grevcova, 
būdama 14. Saeimas vēlēšanu 
deputāta kandidāts, CVK iesnie-

gusi ziņas par sevi, tai skaitā no-
rādot informāciju sadaļā “Darba 
vieta un ieņemamie amati”, kā 
arī “Izglītība”. 

Jaunievēlētā partijas “Sta-
bilitātei!” deputāte melojusi 
par savu darbavietu, pirmsvē-
lēšanu laikā CVK apzināti iesnie-
dzot nepatiesu informāciju par 
to, vēstīja “TV3 Ziņas”. Turklāt 
Grevcova CVK sniegusi nepatiesu 
informāciju arī par iegūto izglī-
tību Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā (LSPA).

Par šādu noziedzīgu noda-
rījumu likumā paredzēts sods 
– īslaicīga brīvības atņemšana 
vai probācijas uzraudzība, vai 
sabiedriskais darbs, vai naudas 
sods.w

Latvijā faktiskā bezdarba 
līmenis šogad septembra bei-
gās bija 6,3 %, kas ir par 0,1 
procentpunktu mazāk nekā 
mēnesi iepriekš, liecina Cen-
trālās statistikas pārvaldes 
darbaspēka apsekojuma dati.

Gan sieviešu, gan arī vīriešu 
vidū bezdarba līmenis septem-
brī samazinājās par 0,1 procent-
punktu, mēneša beigās veidojot 
attiecīgi 4,4 % un 8,1 %.

Vienlaikus statistikas pār-
valdē norāda, ka arī Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā (NVA) 
reģistrētā bezdarba līmenis 
septembrī samazinājās par 0,1 
procentpunktu un mēneša bei-
gās veidoja 5,7 % no ekonomiski 
aktīvajiem iedzīvotājiem.

2022. gada septembrī Latvi-
jā bija 59 900 bezdarbnieku, to-
starp 20 700 sieviešu un 39 200 
vīriešu.w

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, iedvesmojoties no somu arhitekta Mati 
Sūronena futūristisko māju dizaina, arī Taivānā tapa nezināmu lidojošu objektu jeb 
NLO formas dzīvojamo māju komplekss. Tomēr dažādu iemeslu dēļ šis projekts tā arī 
netika pabeigts un šobrīd stāv pamests, lai arī bauda nelielu tūristu interesi.

Somijas parlamentā 
pārstāvētās partijas 
vienojušās būvēt žogu uz 
robežas ar Krieviju. Somijas 
premjerministre Sanna Marina 
skaidro, ka mērķis ir nodrošināt, 
ka robeža tiek kontrolēta un ir 
iespējams ietekmēt situācijas, 
kas var rasties uz robežas. 
Noslēdzošais balsojums 
parlamentā par žoga būvi varētu 
notikt nākamgad. Somijas 
robežsardze ierosinājusi uzbūvēt 
žogu uz Krievijas un Somijas 
robežas 130 līdz 260 kilometrus 
garā posmā. Somijai ir 1300 
kilometrus gara robeža ar 
Krieviju.

Krievijas izveidotās 
Hersonas okupācijas 
administrācijas vadītājs 
Volodimirs Saļdo vakar 
paziņojis, ka Ukrainas armijas 
pretuzbrukuma dēļ okupācijas 
iestādes izlēmušas pārcelties 
uz Dņepras kreiso krastu. 
Hersonas okupācijas iestādes arī 
paziņojušas, ka plāno “evakuēt” 
uz kreiso krastu vai uz Krievijas 
teritoriju arī 50 līdz 60 tūkstošus 
iedzīvotāju, kas atrodas četros 
Hersonas apgabala rajonos 
Dņepras labajā krastā.

Čīles galvaspilsētā Santjago 
notikušas nekārtības, atzīmējot 
trešo gadskārtu, kopš valsti 
pārņēma plaši protesti pret 
valdību. Protestētāji apturēja 
satiksmi Alamedas avēnijā, 
tika slēgtas vairākas metro 
stacijas. Protestētāji uzslēja 
un aizdedzināja barikādes. 
Pirms trim gadiem protestus 
izprovocēja metro biļešu cenu 
kāpums, un tie strauji pārauga 
plašākā kustībā ar prasībām 
uzlabot dzīves apstākļus un 
nodrošināt sociālo vienlīdzību.

NLO

Bezdarbs 
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Izmeklē nepatiesu ziņu sniegšanu CVKAtbalsta kriminālatbildību 
dzērājšoferiem


