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Latvija. Partiju “Konservatīvie” 
turpmāk vadīs pašreizējais 
labklājības ministrs Gatis Eglītis, 
ārkārtas sēdē aiz slēgtām 
durvīm nolēma partijas padome. 
Vienlaikus nomainīts arī gandrīz 
viss valdes sastāvs. Partijas 
vadība tiek mainīta, reaģējot uz 
neveiksmīgo startu 14. Saeimas 
vēlēšanās. Jaunais partijas 
priekšsēdētājs par savu un jaunās 
valdes galveno uzdevumu uzskata 
uzticības atjaunošanu partijai, 
kā arī iekšēju saliedēšanos. 
Ilggadējais “Konservatīvo” 
priekšsēdētājs Jānis Bordāns 
paziņojis, ka aiziet no aktīvās 
politikas un turpmāk partijā 
darbosies kā ierindas biedrs. 

Latvija. Iekšējās drošības 
birojs ir pabeidzis pārbaudi par 
iespējamu Valsts robežsardzē 
nodarbināto vardarbību pret 
migrantiem un bēgļiem uz 
Latvijas-Baltkrievijas robežas 
saistībā ar organizācijas “Amnesty 
International” paziņojumiem. 
Pārbaudāmās informācijas apjoms 
bija liels, un vairākas reizes 
tika saņemtas papildu ziņas, tai 
skaitā no migrantiem, kas tika 
pārbaudītas. Vardarbība no Valsts 
robežsardzes nodarbināto puses 
netika konstatēta. “Amnesty 
International” ziņojumā apsūdzēja 
Latviju par vardarbību pret 
migrantiem, grūžot tos atpakaļ un 
pakļaujot spīdzināšanai, izsaucot 
Latvijas amatpersonu sašutumu 
par absurdu faktu publicēšanu bez 
pietiekamas pārbaudes.  

Vācijas Federālais parlaments 
atļāvis atlikt valstī darbojošos 
atomelektrostaciju slēgšanu 
līdz 2023. gada 15. aprīlim, 
lai izvairītos no iespējamā 
elektroenerģijas deficīta. Par 
AES ekspluatācijas pagarināšanu 
iepriekš bija vienojusies Vācijas 
koalīcijas valdība. Likumā 
arī noteikts, ka pēc tam AES 
ekspluatāciju nedrīkstēs pagarināt. 
Kodolenerģija nodrošina 6% 
no Vācijas elektroenerģijas 
vajadzībām, un, ņemot vērā 
pašreizējo enerģētikas krīzi, Vācijas 
valdības koalīcijā bijuši ilgi strīdi, 
kā rīkoties ar pēdējām trim Vācijas 
atomelektrostacijām.

Hersonā sāk strādāt Ukrainas administrācija
Ukrainas nule atgūtajā 

Hersonā sākusi strādāt li-
kumīgā administrācija. Tajā 
pašā laikā no Hersonas ap-
gabala Kahovkas rajona tiek 
evakuēti Krievijas ieceltās 
okupācijas administrācijas 
locekļi. Hersona ir vienīgais 
no apgabalu centriem, ko 
krieviem bija izdevies sa-
grābt kopš 24. februāra, kad 
Maskava uzsāka atkārtoto 
iebrukumu Ukrainā.

Ukraina uzvar kaujās, bet 
karš turpinās, sacīja Ukrainas 
ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, 
komentējot Hersonas ieņemšanu. 

Nekādas kara iesaldēšanas pēc 
Hersonas atbrīvošanas nebūs, 
apliecināja Ukrainas Nacionālās 
drošības un aizsardzības pado-
mes sekretārs Oleksijs Daņilovs. 
“Mēs nevaram neko iesaldēt, 
nevaram pieļaut nekādu apstā-
šanos. Prezidenta uzdevums – 
visu mūsu teritoriju atbrīvošana 
no teroristiem un okupantiem,” 
sacīja Daņilovs.

Viņš arī apstiprināja informā-
ciju par to, ka teritorijas Dņepras 
labajā krastā ir mīnētas. “Varam 
apstiprināt, ka milzīga teritorija 
ir mīnēta. Iedzīvotājiem pret to 
ir jāizturas uzmanīgi,” uzsvēra 

Nacionālās drošības un aizsar-
dzības padomes sekretārs.

Krievu okupanti no Hersonas 
Mākslas muzeja uz Simferopo-
li, okupētajā Krimā, evakuāci-
jas gaitā aizveduši teju 15 000 
eksponātu, pavēstīja Ukrainas 
īpašo operāciju spēku izveidotais 
Nacionālās pretošanās centrs. 
Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā 
ir ikonas, kas tapušas laikā no 
17. līdz 20. gadsimta sākumam, 
Ukrainas 19. gadsimta otrās 
puses un 20. gadsimta sākuma 
māksla, mūsdienu mākslinieku 
darbi. Okupanti izlaupījuši arī 
Hersonas apgabala bibliotēkas 

novadpētniecības fondus, arī 
pirms 1917. gada izdoto darbu 
kolekciju. Krievi bēgot līdzi paņē-
muši santehniku, arī klozetpodus, 
kā arī sadzīves tehniku.

Ukrainas bruņotie spēki tur-
pina strauji atbrīvot Krievijas ie-
brucēju pamestās teritorijas, taču 
amatpersonas aicina iedzīvotājus 
nesteigties ar atgriešanos savās 
dzīvesvietās. Atbrīvotās teritorijas 
joprojām ir bīstamas, un tās jopro-
jām var tikt pakļautas apšaudēm. 
Vienlaikus Krievijas kolaborantu 
vadība paziņojusi, ka okupētās 
Hersonas apgabala galvaspilsēta 
tiek pārcelta uz Heņičesku.w

Eiropas Savienībā (ES) strauji 
samazinājusies iedzīvotāju pirkt-
spēja, liekot patērētājiem mainīt 
savus ieradumus. Tieši tāpēc šī 
gada beigās un nākamā gada 
sākumā eirozonas ekonomika 
nonāks recesijā. Par to brīdinājis 
Eiropas Savienības ekonomikas 
komisārs Paolo Džentiloni, ie-
pazīstinot ar jaunākajām eko-
nomikas prognozēm. Krievijas 
karš Ukrainā ietekmējis ES 
ekonomiku vairāk nekā citas 
attīstītās valstis, ņemot vērā 
tās ģeogrāfisko tuvumu karam 
un lielo atkarību no Krievijas 
gāzes importa.

Lai arī vēl šī gada pirmajā 
pusē gan Latvijā, gan citviet 
Eiropā bija vērojams samērā 
straujš ekonomikas pieaugums 
pēc Covid-19 pandēmijas, taču 
gada otrajā pusē ekonomika 
sāka bremzēties un prognozes 

nācies pazemināt. “Arī prognozes 
nākamajam gadam ir ievēroja-
mi vājinājušās, un mēs tagad 
prognozējam Eiropas Savienībai 
0,3% izaugsmi nākamajā gadā 
un 1,6% izaugsmi 2024. gadā,” 
sacīja Džentiloni.

Latvijas ekonomikai klāsies 
sliktāk – šogad pieaugums par 
1,9%, bet nākamgad gaidāms 
kritums – par 0,3%. Taču Latvi-
jas ekonomika nav vienīgā, kam 
nākamgad klāsies sliktāk, vēl 
vairāk, par 0,6%, samazināsies 
Eiropas ekonomiskās lokomotī-
ves Vācijas ekonomika. Līdzīgs 
kritums gaidāms arī Zviedrijas 
ekonomikā. Attiecībā uz inflāciju 
Eiropas Komisija prognozē, ka 
tā jau tuvojas savam maksimu-
mam un tai nākamgad vajadzētu 
pamazām samazināties. Latvijā 
inflācija šogad būs 16,9%, un tā 
ir lielāka nekā vidēji eirozonā.w

Latvijā šogad deviņos mē-
nešos reģistrēts 12 221 jaundzi-
mušais, kas ir par 8,2% jeb 1098 
jaundzimušajiem mazāk nekā 
2021. gada attiecīgajā periodā, 
liecina Centrālās statistikas pār-
valdes publiskotie provizoriskie 
dati. Astoņus mēnešus – kopš 
šā gada februāra – katru mēnesi 
reģistrēts vismazākais dzimušo 
skaits attiecīgajā mēnesī pēdē-
jā simtgadē. Tikai šogad janvārī 
bija par pieciem jaundzimušajiem 
vairāk nekā 2021. gada janvārī, 
kad piedzima vismazāk bērnu 
pēdējos simts gados.

Statistikas pārvaldes dati 
liecina, ka 2022. gada deviņos 
mēnešos reģistrēti 22 498 mi-
rušie, kas ir par 7,8% jeb 1916 
mirušajiem mazāk nekā pagājušā 
gada deviņos mēnešos. “Lai arī 
mirstība deviņos mēnešos 
samazinājās, tā saglabājas 
augsta un joprojām ir gandrīz 
divreiz lielāka par dzimstību,” 

atzīmē statistikas pārvaldē.
2022. gada deviņos mēnešos 

reģistrētas 10 080 laulības, kas 
salīdzinājumā ar pagājušā gada 
attiecīgo periodu ir par 6,6% jeb 
626 laulībām vairāk, bet tas jo-
projām atpaliek no pirmspan-
dēmijas līmeņa – 2019. gada 
deviņos mēnešos tika noslēgtas 
vairāk nekā 10 500 laulību. Šo-
gad 1. oktobrī provizoriskais ie-
dzīvotāju skaits Latvijā bija 1,895 
miljoni, kas ir par 19 600 vairāk 
nekā 2022. gada 1. janvārī. 

Statistikas pārvaldē norāda, 
ka iedzīvotāju skaits pieaudzis 
reģistrētās imigrācijas dēļ, jo 
Ukrainas iedzīvotāji, kuri devu-
šies bēgļu gaitās, tiek ieskaitī-
ti pastāvīgo iedzīvotāju skaitā. 
Šāda prakse tiek piemērota visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, 
kuras uzņem Ukrainas bēgļus. 
2022. gada 1. oktobrī Latvijā savu 
dzīvesvietu bija reģistrējuši 36 
600 Ukrainas valstspiederīgo.w

ASV Senāta vēlēšanās Ari-
zonas štatā uzvarējis līdzšinē-
jais senators demokrāts Marks 
Kellijs, bet Nevadas štatā uz-
varējusi demokrātu senatore 
Katrīna Kortesa-Masto. Tas ļauj 
prezidenta Džo Baidena partijai 
saglabāt kontroli parlamenta 
augšpalātā arī pēc viduster-
miņa vēlēšanām. Demokrāti 
ir ieguvuši nepieciešamās 
vismaz 50 balsis, lai no-
drošinātu kontroli Senātā, 
jo, balsīm sadaloties vienādās 
daļās, izšķirošo balsi var nodot 
viceprezidente Kamala Harisa.

Pašlaik apkopotās aplēses 
par vēlēšanu rezultātiem lie-
cina, ka demokrātiem ir 50 no 
100 mandātiem Senātā, bet 
republikāņiem – 49. Džordžijas 
štatā 6. decembrī gaidāma vē-
lēšanu otrā kārta. Baidens, kurš 
atrodas Kambodžā, kur notiek 
Dienvidāzijas valstu asociācijas 
samits, pauda prieku par to, ka 
demokrātiem arī turpmākos 
gadus būs vairākums Senātā.w

Noslēpumainais britu grafiti mākslinieks Banksijs Ukrainā, Kijivas apgabala Bo-
rodjankā, uz sagrauta nama sienas uzgleznojis vingrotāju. Darba fotogrāfiju māksli-
nieks publicējis savā lapā sociālajā medijā “Instagram”.
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