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ĪSUMĀ

6. oktobrī
1600. Florencē notika 
Jakopo Peri operas 
“Eiridīke” pirmizrāde. Tā 
ir senākā līdz mūsdienām 
saglabājusies opera.

1889. Parīzē 
apmeklētājiem durvis vēra 
kabarē “Moulin Rouge”.

1938. Dzimis rakstnieks 
Alberts Bels.

1991. Aktrise Elizabete 
Teilore salaulājās ar savu 
astoto vīru, celtnieku Leriju 
Fortenski.

1998. Tiesa “Jaunās 
Avīzes” Ziņu dienesta 
vadītāju Alvilu Vīksni 
notiesāja uz vienu gadu 
nosacīti par 14. aprīlī pa 
faksu izplatīto viltoto Valsts 
prezidenta Gunta Ulmaņa 
paziņojumu par Saeimas 
atlaišanu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Kariņš neredz nepārvaramus 
šķēršļus četru partiju koalīcijai

Nav neviena nepārvarama 
šķēršļa, lai taptu četru partiju 
koalīcija, ko veidotu “Jaunā vie-
notība” (JV), Nacionālā apvienība 
(NA), “Apvienotais saraksts” (AS) 
un “Progresīvie”, vakar pēc tik-
šanās ar “Progresīvajiem” sacīja 
JV līderis, Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš.

Premjers uzsvēra, ka četru 
partiju dalība koalīcijā nodrošinā-
tu spēcīgas valdības izveidošanu.

Kariņam ceturtdien un piekt-
dien jāpiedalās neformālajā Ei-
ropadomē Prāgā, Čehijā, un pa-
redzēts, ka sarunas ar partijām 
par valdības veidošanu JV līderis 
turpinās nākamnedēļ.

NA un AS ir paudušas iebil-
dumus vai skepsi par koalīcijas 
veidošanu ar “Progresīvajiem”. 

14. Saeimas vēlēšanās labā-
ko rezultātu sasniedza JV, kas 
nākamajā Saeimā ieguvusi 26 

mandātus, seko Zaļo un zemnie-
ku savienība ar 16 vietām, AS ar 
15, NA ar 13, “Stabilitātei!” ar 11, 
“Progresīvie” ar 10 un “Latvija 
pirmajā vietā” ar 9 mandātiem. 

Partijas “Progresīvie” pamat-
izvēle ir strādāt valdībā, vien-
laikus politiķi ir arī gatavi būt 
jaudīga opozīcija, trešdien pēc 
tikšanās ar JV sacīja “Progresīvo” 
politiķis Kaspars Briškens.

Viņš pauda, ka “Progresīvie” 
nemaina savu iepriekš pausto 
nostāju par gatavību cīnīties, lai 
būtu koalīcijā, ar cīņu saprotot 
savas pozīcijas skaidrošanu. Rei-
zē “Progresīvie” necentīsies 
koalīcijā nonākt “par katru 
cenu”, atzīmēja Briškens.

Sarunā ar JV partijas pār-
stāvji uzsvēruši vairākas lietas, 
arī to, ka atbalsta gan valsts aiz-
sardzības dienestu, gan valsts 
aizsardzības mācību.w

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins trešdien parakstījis 
likumu par četru daļēji okupēto 
Ukrainas apgabalu aneksiju.

Likumprojektā teikts, ka Lu-
hanskas, Doneckas, Hersonas un 
Zaporižjas apgabali tiek uzņemti 
Krievijas Federācijā saskaņā ar 
Krievijas Federācijas konstitūciju.

Luhanskas, Doneckas, Herso-
nas un Zaporižjas apgabali rada 
zemes koridoru starp Krieviju 
un Ukrainai piederošo Krimas 
pussalu, ko Krievija anektēja 
2014. gadā. Pieci apgabali kopā 
veido aptuveni 20% no Ukrainas 
teritorijas.

Krievijas karaspēks ne-
kontrolē visu Hersonas un 
Zaporižjas apgabalu terito-

riju, un Kremlis vēl nav pazi-
ņojis, kādās robežās iecerējis to 
anektēt.

Turklāt šis Krievijas patvarī-
gais akts starptautiski nekādas 
tiesiskas sekas neizraisa.

Krievija no 23. līdz 27. sep-
tembrim okupētajās Ukrainas 
teritorijās, pārkāpjot jebkādas 
starptautiskās tiesības, organi-
zēja fiktīvas nobalsošanas par 
okupēto teritoriju aneksiju.

Visas rietumvalstis jau pazi-
ņojušas, ka negrasās jebkādā vei-
dā atzīt šos pseidoreferendumus. 
Par to neatzīšanu paziņojusi pat 
Krievijai tradicionāli draudzīgā 
valsts Serbija un Irāna, kuras at-
balstu karā pret Ukrainu izmisīgi 
cenšas panākt Kremlis.w

ASV elektromobiļu ražošanas 
uzņēmuma “Tesla Motors” vadī-
tājs Īlons Masks paudis gatavību 
turpināt darījumu par mikrob-
logošanas vietnes Twitter iegādi 
par 44 miljardiem ASV dolāru, at-
saucoties uz anonīmiem avotiem, 
ziņo aģentūra “Bloomberg News”.

Masks piedāvājis 54,20 
ASV dolārus par akciju, vēstīja 
“Bloomberg News”.

Uzreiz pēc šo ziņu izplatīša-
nās Twitter akciju cena pie-
auga par gandrīz 13% līdz 
47,95 dolāriem, pirms akciju 
tirdzniecība tika apturēta.

“Bloomberg News” ziņoja, ka 
Masks nosūtījis vēstuli Twitter 

ar piedāvājumu pabeigt darīju-
mu, kas jau saņēmis akcionāru 
atbalstu.

Twitter šīs ziņas vēl nav ko-
mentējis.

Masks vietnes iegādes līgu-
mu par 44 miljardiem dolāru 
parakstīja aprīlī, bet jūlijā pa-
ziņoja, ka atsakās no darījuma, 
un apsūdzēja Twitter maldinošu 
paziņojumu izteikšanā par viltus 
kontu daudzumu šajā platformā.

Twitter advokāti izteikušies, 
ka Maska argumenti ir tikai ie-
gansts, lai atteiktos no darījuma, 
un iesūdzējuši Masku tiesā De-
lavēras štatā. Plānots, ka tiesa 
sūdzību sāks izskatīt 17. oktobrī.w

Kazahstāna noraidījusi 
Krievijas prasību izraidīt 
Ukrainas vēstnieku un 
pārmetusi Maskavai 
neatbilstošu toni attiecībās 
starp līdztiesīgiem 
stratēģiskajiem partneriem. 
Kopš Krievijas iebrukuma 
Ukrainā pieaugusī spriedze 
attiecībās starp Krieviju un 
Kazahstānu saasinājās pēc 
Ukrainas vēstnieka Petro 
Vrubļevska kādam kazahu 
blogerim sniegtās intervijas, 
kurā diplomāts, runājot par 
karu Ukrainā, sacīja – “Jo 
vairāk krievu mēs nogalinām 
tagad, jo mazāk būs 
jānogalina mūsu bērniem”.

Zviedrijas galvaspilsētā 
Stokholmā Nobela prēmija 
ķīmijā vakar piešķirta trim 
ASV un Dānijas zinātniekiem 
par pamatu likšanu 
“funkcionālākam ķīmijas 
paveidam”. Amerikāņi 
Kerolīna Bertoči un Berijs 
Šārpless kopā ar dāņu 
pētnieku Mertalu Medalu 
atzinību izpelnījušies par 
tā dēvētās klikšķa ķīmijas 
un bioortogonālās ķīmijas 
attīstīšanu.

Francijas 
dienvidaustrumos apšaudē ar 
policiju trešdien gājusi bojā 
18 gadus veca jauniete. Viņa 
bija pasažiere automašīnā, 
kuras vadītājs atteicās 
apstāties pēc policijas 
rīkojuma un sāka šaut uz 
policistiem. Policija atklāja 
pretuguni, un viena no lodēm 
trāpīja meitenei kaklā. 
Ievainotais automašīnas 
vadītājs mēģināja kājām 
aizbēgt, bet tika notverts 
un ievietots slimnīcā. Pret 
viņu sākta izmeklēšana par 
valsts iestādes darbinieka 
slepkavības mēģinājumu.

Pasaules Tirdzniecības orga-
nizācija trešdien ievērojami sa-
mazināja globālās tirdzniecības 
prognozi nākamajam gadam, 
ņemot vērā Krievijas Ukrainā 
sākto karu un citus satricinā-
jumus, kas smagi skar pasaules 
ekonomiku.

PTO prognozē, ka globālā 
tirdzniecība šogad pieaugs 
par 3,5%, kas būs mazliet 
straujāks kāpums par ie-
priekš lēsto, taču nākamgad 
tā palielināsies vien par 1%, 
nevis par 3,4%, kā tika prog-
nozēts aprīlī.

Vienlaikus organizācija 
prognozē, ka pasaules ekono-
mika šogad pieaugs par 2,8%, 
bet nākamgad – par 2,3%.

PTO norāda, ka straujais 
enerģijas cenu kāpums Eiro-
pā, ko izraisījušas Ukrainas 
kara sekas, būtiski samazinās 
mājsaimniecību patēriņu un 
palielinās ražošanas izmaksas 
kontinentā.

Tikmēr monetārās politikas 
izmaiņas ASV negatīvi ietekmē 
mājokļu, automobiļu ražošanas 
un fiksēto investīciju sektorus, 
bet Ķīna joprojām cīnās ar ko-
ronavīrusa uzliesmojumiem un 
ražošanas traucējumiem.

Ja situācija pasliktināsies, 
PTO brīdina, ka globālā tirdz-
niecība nākamgad varētu pat 
samazināties par 2,8%, taču si-
tuācijas uzlabošanās gadījumā 
tā varētu pieaugt par 4,6%.w

PTO samazina tirdzniecības prognozi

Masks atkal gatavs pirkt tviteri

Putins parakstījis 
likumu par aneksiju

Tuvāko dienu laikā tiks pa-
beigta padomju armijai veltītā 
pieminekļa Pārdaugavā atlieku 
demontāža, vakar Rīgas domes 
rīkotajā preses konferencē pazi-
ņoja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Aptuveni 95% darbu ir 
pabeigti, un tuvāko dienu 
laikā būvnieks būs pabei-
dzis pieminekļa kompleksa 
Pār daugavā demontāžu, no-
slēdzot būvniecības pirmo fāzi. 

Plānots, ka pieminekļa vietā 
kā īstermiņa risinājums tiks bū-
vēts “Nākotnes parks”, kur bērni 
un jaunieši varēs sportot, kā arī 
tiks ierīkots skeitparks. Staķis 
pastāstīja, ka konkrētākas iece-
res par īstermiņa plāniem šajā 
vietā viņam prezentēšot tuvāko 
divu nedēļu laikā.w

Parkā 
sākotnēji 
skeitos

Oderas-Hāfeles kanālā, kas kopā ar vairākiem citiem ūdensceļiem savieno Roter-
damas ostu Nīderlandē ar Klaipēdu Lietuvā, netālu no Nīderfinovas Vācijā šonedēļ 
atklāts jauns kuģu pacēlājs, kas tapis, lai 36 metru starpību starp kanālu un Oderu 
varētu pārvarēt arī lielāka izmēra kuģi.
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