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

Krišjānis Kariņš: Briest kompromisa gars
Partiju apvienībām “Apvie-

notais saraksts” (AS) un “Jaunā 
vienotība” (JV) cenšoties panākt 
vienošanos par jaunās Enerģēti-
kas, vides un klimata ministrijas 
veidošanu, “briest nepieciešamais 
kompromisa gars”, lai varētu vir-
zīties uz priekšu, vakar pēc tikša-
nās ar AS pārstāvjiem žurnālis-
tiem pauda Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV).

Sarunu par iespējamās mi-
nistrijas veidošanu partijas 
turpināšot trešdien, norādīja 
Kariņš, pieļaujot, ka tad arī vi-
sas trīs potenciālās koalīcijas 
partijas – AS, JV, un Nacionālā 
apvienība (NA) – varētu paraks-
tīt JV piedāvāto sadarbības me-
morandu.

Abu politisko spēku sarunu 
laikā esot noritējušas diskusijas 
par potenciālās ministrijas darbī-
bu un atbildības sfērām, norādīja 

premjers, sakot, ka, viņaprāt, AS 
ir sadzirdējis JV pausto.

Kariņš uzsvēra, ka enerģēti-
ka ir viens no svarīgākajiem jau-
tājumiem, kas jaunajai valdībai 
būs jārisina. Ministru prezidents 
teica, ka valstij vajadzīga ne-
atkarība no Krievijas ener-
goresursiem, kā arī konku-
rētspējīgas energoresursu 
cenas. Lai tautsaimniecība at-
tīstītos un lai valsts turpinātu 
piesaistīt investīcijas, ir svarīgi, 
lai uzņēmumu izejviela – ener-
ģētika – ir konkurētspējīgā cenā, 
uzskata potenciālais valdības 
vadītājs.

Vienlaikus valdībai jāsaredz, 
kā tā sasniegs visus klimata mēr-
ķus, sacīja Kariņš, kā piemēru 
norādot, ka valstij būs jādomā, kā 
sagatavoties Eiropas Parlamenta 
(EP) vienošanās izpildei, kas pa-
redz, ka no 2035. gada Eiropas 

Savienībā (ES) vairs netiks pārdo-
ti jauni automobiļi ar iekšdedzes 
dzinējiem.

Ir ļoti daudz jautājumu, ar 
kuriem šobrīd, ar esošo valdības 
un ministriju struktūru, valsts 
netiek galā, atzina Kariņš. Viņš 
pauda, ka bez jaunās ministrijas 
izveides valsts nesasniegs ener-
ģētisko neatkarību no Krievijas.

Tāpat ir nodarbinātības jau-
tājumi – svarīgi, lai iedzīvotājiem 
būtu pieejamas apmācības, ku-
ras izmantot ar nolūku pārkvali-
ficēties vai iegūt papildu zināša-
nas, tādējādi nokļūstot labākās 
darbavietās, klāstīja premjers. 
Pēc viņa teiktā, tas ir svarīgi arī 

valsts ekonomikai, lai ārvalstu 
investori un uzņēmumi, ienākot 
Latvijā, redzētu, ka valstī ir ne 
tikai cilvēki, bet arī sistēma, kas 
cilvēkus piemēroti sagatavo ne-
pieciešamajiem darbiem.

Pirmdienas pēcpusdienā pie 
Valsts prezidenta Egila Levita 
Kariņš devies ar vēstījumu, ka 
viņš nesaredz nevienu iemeslu, 
kāpēc potenciālie partneri ne-
varētu vienoties, ka sadarbības 
memorandā partijas ir vienojušās 
par teju visu tekstu, bet vienīgais, 
par ko nav pilnīgas sapratnes, 
ir nākamās valdības iespējamā 
struktūra, īpaši par enerģētikas 
ministrijas izveidi.w

Svētdien Daugavpilī, bijušajā 
Slavas skvērā, pie demontējamā 
pieminekļa padomju karavīriem 
kopumā aizturētas 37 personas, 
no kurām vairums nepakļāvās 
policijas darbinieku likumīgajām 
prasībām vai arī atradās publiskā 
vietā alkohola reibumā, informē 
Valsts policija (VP).

Svētdien pa dienu situācija 
pie pieminekļa bija mēreni mie-
rīga – sanākušie nolika ziedus, 
sveces, vienkopus sanākot vai-
rākiem desmitiem cilvēku, kuru 
plūsma dienas laikā bija mainī-
ga. Savukārt vakarā, kad tika 
sākta pie pieminekļa novietoto 
ziedu un svecīšu savākšana to 
pārvešanai uz kapiem, kā arī 
teritorijas norobežošana, atse-
višķas personu grupas izrādīja 
nepatiku pret pieminekļa no-
jaukšanu un centās konfliktēt 
ar policiju.

Turpmākajā vakara gaitā aiz 

norobežotās teritorijas uzkavējās 
ap 200 cilvēku. Tie dažādos vei-
dos pauda neapmierinātību, 
tostarp svilpjot, izsaucot rup-
jus saukļus. VP izklīdināja savā-
kušos pūli, kas, vērojot notikušo 
aiz nožogojuma, ik pa laikam 
vienojās kopīgās lamās un svil-
pienos, kā arī dažbrīd mēģināja 
tuvoties norobežotajai teritorijai. 
Personas, kuras nepakļāvās po-
licijas likumīgajām prasībām un 
nepārtrauca likumpārkāpums, 
tika aizturētas, informē VP. Sākts 
viens kriminālprocess par man-
tas bojāšanu.

Latvijas Televīzija vēsta, ka 
naktī pēc vairāku stundu darba 
vispirms demontēts pieminekļa 
bareljefs, kuru nodos Latvijas 
Okupācijas muzejam kā māksli-
niecisko vērtību, bet vēlāk nogāz-
ta arī pieminekļa smaile.

Vakar turpinās atlikušās pie-
minekļa daļas demontāža.w

ASV un Dienvidkoreja pirm-
dien sākušas vērienīgas gaisa 
spēku mācības debesīs virs Ko-
rejas pussalas ar vairāk nekā 240 
kaujas lidmašīnu piedalīšanos, 
vēsta ziņu aģentūra “Yonhap”. 

Mācībās piedalās pilnveidotie 
grūti pamanāmie “Stealth” teh-
noloģiju iznīcinātāji bumbvedēji 
F-35.

Ma nev ros “Vigi lant 
Storm” ieplānoti aptuveni 
1600 kaujas lidojumu.

Šāda sagatavošanās nepiecie-
šama, lai stātos pretī potenciā-
liem draudiem no Ziemeļkorejas 
puses, kas šogad raķetes palai-
dusi rekordlielā skaitā, skaidro 

sabiedrotie.
Seulai arī ir bažas, ka Phenja-

na drīzumā var sarīkot kodoliz-
mēģinājumu.

Mācībās piedalīsies vairāki 
tūkstoši amerikāņu un korejie-
šu karavīru, iepriekš ziņoja ASV 
Klusā okeāna gaisa spēku pavēl-
niecība.

Turklāt Austrālijas gaisa 
spēku 33. eskadriļa nosūtīs uz 
Dienvidkoreju degvielas uzpildes 
lidmašīnu KC-30.

Seula neizslēdz, ka Phenjana, 
atbildot uz sabiedroto manev-
riem, mēģinās nodemonstrēt 
savas ugunsjaudas, izšaujot bal-
listisko raķeti.w

Plaši manevri Korejā

Daugavpilī aizturētas 37 personas

Amerikāņu futbola 
zvaigzne Toms Breidijs un 
supermodele Žizele Bundhena 
paziņojuši, ka šķiras pēc 13 
laulībā pavadītiem gadiem.

“Mēs pieņēmām šo lēmu-
mu draudzīgi un ar pateicību 
par kopā pavadīto laiku. Mēs 
esam svētīti ar skaistiem 
un brīnišķīgiem bērniem, 
kuri arī turpmāk būs mūsu 
pasaules centrs,” raksta 
Breidijs. 

“Ar lielu pateicību par kopā 
pavadīto laiku mēs ar Tomu 
esam draudzīgi pabeiguši 
šķiršanos. Mana prioritāte 
vienmēr ir bijusi un arī turp-
māk būs mūsu bērni, kurus 
mīlu no visas sirds. Mēs tur-
pināsim kopdzīvi, lai sniegtu 
viņiem mīlestību, rūpes un 
uzmanību, ko viņi ir ļoti pelnī-
juši,” teikts brazīliešu super-
modeles vēstījumā presei.w

Slavenības 
šķiras

Ukrainas galvaspilsētā 
Kijivā pēc pirmdienas rītā 
Krievijas veiktajiem raķešu 
triecieniem 80% patērētāju 
palikuši bez ūdens apgādes, 
bet 350 000 dzīvokļu 
pārtraukta elektrības 
piegāde, paziņojis Ukrainas 
galvaspilsētas mērs 
Vitālijs Kličko. Viņš sacījis, 
ka speciālisti dara visu 
iespējamo, lai Kijivas dzīvokļos 
atjaunotu ūdens padevi. 
Pirmdienas rītā Krievijas 
spēki veica raķešu uzbrukumu 
kritiskās infrastruktūras 
objektiem vairākos Ukrainas 
reģionos, ieskaitot Kijivu.

Brazīlijas prezidenta 
vēlēšanu otrajā kārtā 
svētdien uzvarējis kreisais 
eksprezidents Luiss Inasiu 
Lula da Silva, ar nelielu balsu 
pārsvaru uzveicot galēji 
labējo sāncensi patlabanējo 
prezidentu Žairu Bolsonaru. 
Lula saņēmis 50,83% balsu, 
bet Bolsonaru – 49,17%, 
apliecināja vēlēšanu 
komisija, pasludinot Lulu par 
uzvarētāju. 

Indijas Gudžarātas štatā, 
sabrūkot trošu tiltam, Morbi 
pilsētā gājuši bojā vismaz 
130 cilvēki, bet kopumā 
upē iekrita simtiem cilvēku, 
vakar pavēstīja policija. 
“Bojāgājušo skaits tagad 
ir 130,” apliecināja Morbi 
policija. 15 cilvēki atrodas 
slimnīcās. Vietējie mediji 
vēstīja, ka uz tilta un tā 
tuvumā sabrukšanas brīdī 
atradās gandrīz 500 cilvēku. 
Viņi piedalījās reliģisko svētku 
rituālos. Vairāk nekā simts 
gadus vecais tilts pēc remonta 
tika atklāts tikai pirms četrām 
dienām.

1. novembrī Pasaules vegānu dienas priekšvakarā indiešu brīvprātīgie organizēja 
oriģinālu protesta akciju Indijas galvaspilsētā Ņūdeli, uz milzu šķīvja mielastā piedā-
vājot cilvēkus, tādējādi iebilstot pret dzīvnieku nogalināšanu.
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