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ĪSUMĀ

26. oktobrī
1905. Norvēģija kļuva 
neatkarīga no Zviedrijas.

1977. Somālijā, Merkas 
apgabalā, konstatēta 
pēdējā dabiskā saslimšana 
ar bakām. Pasaules 
Veselības organizācija šo 
datumu uzskata par baku 
iznīdēšanas gadadienu.

1999. Lielbritānijas 
Lordu palāta atcēla 
dižciltīgo mantojuma 
tiesības uz vietu 
parlamenta augšpalātā.

2001. ASV stājās 
spēkā pretrunīgi vērtētais 
pretterorisma likums jeb tā 
sauktais Patriota akts.
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Latvija. Lai pasargātu 
personas no atkarību izraisošo 
vielu lietošanas sākšanas un 
pamēģināšanas, nepieciešams 
ieviest profilakses pasākumus, 
kas paredzēti gan iedzīvotājiem 
kopumā, gan mērķa grupām, 
tostarp personām, kuras vielas 
lieto riskantā un kaitējošā 
veidā, kā arī tiem, kam ir 
izveidojusies atkarība, paredz 
Veselības ministrijas izstrādātais 
informatīvais ziņojums, kas 
atbalstīts valdībā. Latvijā 
alkoholisko dzērienu patēriņš 
uz vienu iedzīvotāju pieaug un 
joprojām pārsniedz vidējo Eiropas 
un OECD valstu rādītāju.

Itālijas jaunā valdība 
nepakļausies Krievijas diktatora 
Vladimira Putina šantāžai, 
paziņojusi premjerministre 
Džordža Meloni, atzīstot, ka valsti 
sagaida smagas problēmas, 
kādas tā nav pieredzējusi kopš 
Otrā pasaules kara. Pirmo reizi 
uzrunājot parlamentu valdības 
vadītājas statusā, Meloni arī 
uzsvēra, ka labējo partiju veidotā 
koalīcija panāks, ka Itālijas balss 
tiek sadzirdēta Eiropā. Tajā pašā 
laikā jaunā premjerministre 
uzsvēra, ka Itālija pilnībā ir Eiropas 
un Rietumu sastāvdaļa, tiks 
turpināta līdzšinējā politika un 
Itālija ir uzticama NATO partnere, 
atbalstot Ukrainu tās cīņā pret 
Krievijas agresiju.

Somu līcī ir notikuši vismaz 
četri jauni zemūdens sprādzieni 
netālu no gāzesvadiem “Nord 
Stream”. Sprādzieni minēti Helsinku 
Universitātes Seismoloģijas 
institūta ikdienas atskaitē par 
seismiskiem novērojumiem 
Somijai tuvos rajonos. Sprādzienu 
cēloņi tiek noskaidroti. Seismologi 
norāda, ka tie, visticamāk, notikuši 
kuģošanas kanāla padziļināšanas 
dēļ. Iespējams cēlonis var būt 
arī militāras mācības, kurās 
uzspridzinātas dziļumbumbas vai 
mīnas. Somijas seismoloģisko 
mērījumu stacijas arī fiksēja 
sprādzienus septembra beigās, kad 
tie sabojāja abus “Nord Stream” 
cauruļvadus un izraisīja četras 
noplūdes.

Iezīmējies, ka nākamo 
valdību veidos triju politis-
ko spēku koalīcija – “Jaunā 
vienotība” (JV), “Apvienotais 
saraksts” (AS) un Nacionālā 
apvienība (NA). “Progresīvie”, 
kuri līdz šim arī piedalījās 
valdības veidošanas saru-
nās, jaunajā Saeimā strādās 
opozīcijā.

Šonedēļ trīs koalīcijas part-
neri mēģinās parakstīt sadar-
bības memorandu, kas būtu kā 
koalīcijas pamats un kurā būtu 
izklāstīti koalīcijas darba princi-
pi un valdības turpmākās politi-
kas programma. Pēc tam tikšot 

sākts intensīvs darbs pie jau-
nās deklarācijas, kurā valdības 
darbības modelis būs iezīmēts 
konkrētos projektos un rīcībā.

Valdības deklarācijā būšot 
minēti daudzi punkti dažādās 
jomās, par kuriem trim minē-
tajiem iespējamās koalīcijas 
partneriem nāksies rast vieno-
šanos, atzīmēja Valsts prezidents 
Egils Levits. Viņš arī uzsvēra, 
ka termiņš, kādā partneriem 
būtu jāvienojas, nav galvenais 
– svarīgāk esot panākt nopiet-
nu valdības deklarāciju. Valsts 
prezidenta ieskatā šīs partijas 
veidos valdību, kas noturēsies 

amatos visus četrus tās pilnvaru 
gadus. 

Pašreizējais Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš uzskata 
ka vislabākā valstij būtu bijusi 
četru partiju koalīcija, jo tas no-
zīmētu, ka neviens politiskais 
spēks nevarētu justies tik ērti, 
lai “panāktu savu” bez diskusi-
jas, un četri partneri būtu spiesti 
vienoties par valstij labāko risi-
nājumu. Taču, zinot, ka tas nav 
iespējams AS un NA iebildumu 
dēļ, JV piedāvāja šādu nākamo 
labāko variantu. Politiķis arī 
norādīja, ka AS un NA partijas 
“Progresīvie” dalību koalīcijā 

noraidījušas “bez labas argu-
mentācijas”.

“Progresīvie” nolēma at-
teikties no Kariņa piedāvājuma 
palikt ārpus 14. Saeimas koalī-
cijas, bet divpusēji noslēgt sa-
darbības memorandu ar JV un 
pretī saņemt vienu JV ministra 
portfeli. Partijas premjera ama-
ta kandidāts Kaspars Briškens, 
komentējot Kariņa piedāvāju-
mu, uzsvēra, ka jau no pirmajām 
valdības veidošanas sarunām 
“Progresīvo” nostādne ir bijusi 
nemainīga – vai nu pilnvērtīgi 
koalīcijas partneri, vai arī piln-
vērtīgs darbs opozīcijā.w

Vācijas prezidents Franks 
Valters Šteinmeiers vakar iera-
dās iepriekš neizziņotā vizītē Uk-
rainas galvaspilsētā Kijivā, kur 
apliecināja, ka Vācija ir gatava 
atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik būs 
nepieciešams. Pēc izkāpšanas no 
vilciena Kijivas dzelzceļa stacijā 
Šteinmeiers sacīja, ka viņa valsts 
vēlas palīdzēt Ukrainai. “Mans 
vēstījums ukraiņiem ir šāds: mēs 
ne tikai esam jūsu pusē. Mēs tur-
pināsim atbalstīt Ukrainu eko-
nomiski, politiski un militāri. 
Un mans vēstījums vāciešiem 
dzimtenē ir šāds: neaizmirsīsim, 
ko šis karš nozīmē cilvēkiem šeit, 
Ukrainā, cik daudz ciešanu, cik 
daudz postījumu viņi ir pieredzē-
juši. Mēs esam vajadzīgi Ukrainas 
iedzīvotājiem.”

Šteinmeiers jau aprīlī vēlējās 
apmeklēt Kijivu kopā ar Polijas 
un Baltijas valstu prezidentiem, 
taču toreiz Ukrainas puse bez 
aplinkiem paziņoja, ka Vācijas 
prezidentu tur neviens negai-
da. Ukraiņu noraidošā attiek-
sme bija saistīta ar Šteinmeiera 
agrāko darbību Vācijas ārlietu 
ministra amatā, kad viņš cen-

tās īstenot draudzīgu politiku 
ar Krieviju un neieklausījās Aus-
trumeiropas valstu brīdinājumos 
par to, ka Krievija apdraud Eiro-
pas drošību.

Pēdējās nedēļās Krievija 
sistemātiski veic triecienus 
pa Ukrainas kritisko infra-
struktūru, tāpēc daudzviet ir 
nopietni elektrības padeves trau-
cējumi, kā arī nav pieejama ap-
kure un siltais ūdens. Prezidents 
Volodimirs Zelenskis brīdināja, 
ka gaidāmā ziema būs smagākā 
Ukrainas vēsturē.

Bet ASV domnīca “Kara izpē-
tes institūts” jaunākajā ziņojumā 
norāda, ka samazinās Krievijas 
uzbrukumos izmantoto raķešu 
skaits un tas liecina par Krievijas 
raķešu krājumu izbeigšanos, tur-
klāt šādiem triecieniem nav gan-
drīz nekāda militārā efekta. Sa-
vukārt ziņu aģentūra “Reuters”, 
atsaucoties uz avotiem ASV 
valdībā, vēsta, ka Vašingtona 
izskata iespēju nosūtīt Ukrainai 
vidēja darbības rādiusa pretgaisa 
aizsardzības sistēmas «Hawk”, lai 
varētu atvairīt Krievijas raķetes 
un dronus.w

Lielbritānijas karalis Čārlzs 
III pēc Lizas Trasas demisijas pie-
ņemšanas vakar premjerministra 
amatā iecēlis jauno Konservatīvās 
partijas līderi Riši Sunaku. Čārlzs, 
tiekoties ar Sunaku Bakingemas 
pilī, uzticējis viņam veidot nāka-
mo valdību. Konservatīvie cer, 
ka līdz ar viņa stāšanos prem-
jera amatā tiks pielikts punkts 
haosam britu politikā, kad neilgā 
laikā amatu zaudēja divi valdības 
vadītāji: Boriss Džonsons un Liza 
Trasa. Finanšu tirgi uz Sunaka 
kļūšanu par premjeru reaģējuši 
pozitīvi, cerot, ka viņš atnesīs ilgi 
gaidīto stabilitāti britu politikā. 
Sunaks būs pirmais aziātu izcel-
smes premjerministrs Lielbritā-
nijas vēsturē. Daži komentētāji 
jau salīdzinājuši viņu ar Baraku 
Obamu, kurš bija pirmais mel-

nādainais ASV prezidents. 42 
gadus vecais Sunaks arīdzan 
būs jaunākais britu premjers 
vairāk nekā 200 gadu laikā.

Lielbritānijas premjera krēsls 
atbrīvojās pagājušonedēļ, kad 
par demisiju paziņoja līdzšinējā 
premjerministre Liza Trasa. Šajā 
postenī viņa nostrādāja tikai 45 
dienas, taču bija spiesta atkāpties, 
jo saprata, ka nespēs izpildīt vē-
lētājiem dotos solījumus par no-
dokļu samazināšanu. Sunakam 
būs jāstājas Trasas vietā britu 
ekonomikai ārkārtīgi sarežģītā 
brīdī un jārisina valsts finanšu 
krīze, augsta inflācija un sašķel-
tība paša partijā. Sunaks tiek uz-
skatīts par fiskāli konservatīvu 
politiķi, kurš jau iepriekš kritizējis 
Trasas piedāvāto nodokļu politiku 
kā nereālu.w

Iekšlietu ministrijas, Valsts 
policijas koledžas, Rīgas Stra-
diņa universitātes un Latvijas 
Universitātes vadība vakar 
parakstīja līgumu par Iekšējās 
drošības akadēmijas izveidi. Ta-
gad sāksies darbs pie program-
mu izstrādes, kā arī darbs pie 
finansējuma ieguldīšanas infra-
struktūras izveidei. Nākamgad 
plānots atvēlēt trīs miljonus 
eiro, bet kopējās investīcijas 
sasniegs 45 miljonus eiro, ko 
veidos gan valsts budžeta, gan 
Eiropas Savienības finansējums.

Akadēmija pirmos stu-
dentus varētu uzņemt nā-
kamā gada septembrī. Tās 
vajadzībām Rīgā, Ezermalas 
ielā, plānots uzbūvēt gan jau-

nas ēkas, gan renovēt esošās. 
Šajā vietā patlaban atrodas 
Valsts policijas koledža un sa-
vulaik atradās likvidētā Latvi-
jas Policijas akadēmija. Turpat 
blakus atrodas arī Nacionālā 
aizsardzības akadēmija. Pamatā 
jaunajā akadēmijā būs valsts 
budžeta studiju vietas. Studiju 
programmās plānots sagatavot 
potenciālos un esošos Valsts 
policijas, Valsts robežsardzes, 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes, 
Militārās policijas, Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas 
biroja, Valsts ieņēmumu die-
nesta, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, Ģenerālpro-
kuratūras un Iekšējās drošības 
biroja speciālistus.w

Koalīciju veidos trīs partijas

Uzvarējis bijušais 
finanšu ministrs

Vizītē apliecina atbalstu Ukrainai

Veidos akadēmiju

Spānijas galvaspilsētā Madridē noticis ikgadējais aitu 
gājiens. Senāk aitas dzina no vasaras ganībām augstie-
nēs uz ziemas pļavām, bet mūsdienās šī tradīcija atgādina 
par lopkopības saimniecisko nozīmi.
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