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1483. Dzimis vācu pro-
testantu reformists Mārtiņš 
Luters.

1792. Ielikts ASV Baltā 
nama pamatakmens.

1975. ANO apstiprināja 
rezolūciju, kas pielīdzina 
cionismu rasismam. Tā tika 
atcelta 1991. gadā.

1982. 75 gadu vecumā 
nomira padomju līderis Le-
onīds Brežņevs, kurš vadīja 
PSRS kopš 1964. gada.

1990. Sāka darboties 
projekts “World Wide Web”, 
iezīmējot interneta dzim-
šanu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Irānas mediji ziņo par Krie-
vijas Drošības padomes sekre-
tāra Nikolaja Patruševa iera-
šanos vizītē, un viņa brauciena 
ticamākais mērķis ir pārrunāt 
iespējamo Irānas ballistisko ra-
ķešu pārdošanu Krievijai, ziņo 
ASV Kara pētījumu institūts. 
Patruševu varētu būt uzaicinā-
jis Irānas Augstākās nacionālās 
drošības padomes sekretārs Ali 
Šamhani. Analītiķi uzskata, ka 
Irānas Augstākā nacionālā drošī-
bas padome, “iespējams, paziņoja 
par Patruševa ierašanos Irānā, 
lai starptautiskajai audito-
rijai demonstrētu Maskavas 
un Teherānas sadarbības pa-
dziļināšanos, kā arī netieši 
norādītu, ka augsta ranga 
Krievijas amatpersona vēr-
šas pie Irānas pēc palīdzības 
saistībā ar notikumiem Ukrainā”.

Atbilstoši Ukrainas izlūkdie-
nesta informācijai Krievija nolē-
musi no Irānas iegādāties bal-
listiskās raķetes “Fateh-110” un 
“Zolfaghar”. Ukrainai šobrīd nav 
efektīvas aizsardzības pret šāda 
tipa raķetēm, jo tām ir lielāks āt-
rums nekā Krievijas spārnotajām 
raķetēm un droniem.w

Latvija. Vakar Rēzeknē 
nojaukts padomju laika 
piemineklis, tautā saukts par 
“Aļošu”. Policija ir veikusi 
atsevišķas preventīvas pārrunas 
ar dažiem cilvēkiem, kas izrādījuši 
lielāku interesi par notiekošo, 
taču nekādi starpgadījumi nav 
tikuši fiksēti. Apmēram mēnesi 
cilvēki nelielās grupās devās pie 
pieminekļa un atstāja gan ziedus, 
gan sveces. Nebija gan aicinājumu 
no pilsētas vadības doties 
atvadīties no pieminekļa, kā tas 
notika Daugavpilī.

Latvijā šogad oktobra beigās 
reģistrētā bezdarba līmenis 
bija 5,7% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita, kas ir tikpat, 
cik mēnesi iepriekš, liecina 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
informācija. 2022. gada oktobra 
beigās bija reģistrēti kopumā 
50 278 bezdarbnieki, kas ir par 
84 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi 
iepriekš. Zemākais reģistrētā 
bezdarba līmenis oktobra beigās 
joprojām bija Rīgas reģionā 
– 4,2% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita, bet augstākais 
reģistrētā bezdarba līmenis 
saglabājās Latgales reģionā – 
12,5%. 2021. gada beigās Latvijā 
reģistrētā bezdarba līmenis 
bija 6,7% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita.

Eiropas Savienībai neizdosies 
līdz šā gada beigām pārskaitīt 
Ukrainai pilnā apjomā maijā 
apsolīto finanšu palīdzību deviņu 
miljardu eiro apmērā. Kā vēsta 
izdevums “Euobserver”, solītās 
palīdzības izmaksu aizkavēšanās 
iemesls ir iekšējās nesaskaņas 
šajā jautājumā ES valstu vidū. EK 
maijā paziņoja par plānu piešķirt 
Ukrainai deviņus miljardus eiro 
valsts budžeta deficīta segšanai 
un ekonomikas atbalstam. 
7. novembrī EK pārstāvis 
pavēstīja, ka Kijiva augustā 
saņēmusi vienu miljardu eiro, bet 
oktobrī – divus miljardus. Līdz 
gada beigām plānots piešķirt 
vēl trīs miljardus eiro, līdz ar 
to kopējā summa 2022. gadā 
sasniegs sešus miljardus solīto 
deviņu miljardu vietā.

Pieļauj koalīcijas veidošanas izgāšanos
Ja “Apvienotais saraksts” 

(AS) šonedēļ nesniegs atbil-
di par “Jaunās vienotības” 
līdera, Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa piedāvāto 
atbildības jomu dalījumu, 
koalīcijas veidošana varētu 
izgāzties.

Kariņš pēc vakardienas tik-
šanās ar AS pauda cerību, ka 
AS atbildi uz viņa piedāvāto 
atbildības jomu piedāvājumu 
sniegs pirms nedēļas beigām. 
Tomēr no Kariņa sacītā seci-
nāms, ka, ja šonedēļ atbilde no 
AS netiek saņemta, tad droši 
vien neizdosies tikt skaidrībā 

ar virzīšanos uz šāda veida 
koalīcijas izveidi.

Savukārt AS politiķi Edvards 
Smiltēns, Edgars Tavars un Uldis 
Pīlēns uzsvēra, ka sākumā ir ne-
pieciešams strādāt pie valdības 
darāmajiem darbiem un vieno-
ties, kas ir paveicams konkrēta-
jās nozarēs. Kariņš uzsvēra, ka 
pirms atbildes saņemšanas no 
AS par atbildības jomām prem-
jers valdības veidošanas procesā 
tālāk nevirzīsies.

Vaicāts, vai tas varētu no-
zīmēt, ka trīs partiju koalīcija 
netiek izveidota un jāveido cita 
koalīcija, Smiltēns uzsvēra, ka 

ir spēkā trīs partiju noslēgtais 
memorands un ka “līgumi ir jā-
pilda”. AS pārstāvji nekomentēja 
citu jautājumu, vai AS būtu ga-
tava uzņemties iniciatīvu citas 
koalīcijas izveidošanai.

Kariņa un AS pretējais ska-
tījums par to, kā tālāk rīkoties, 
ir iezīmējis šķērsli valdības 
koalīcijas izveidošanā. Vakar-
dienas tikšanās notika pēc AS 
Saeimas frakcijas un AS sarunu 
vedēju grupas valdības veido-
šanai uzaicinājuma. AS pauda, 
ka rosina “efektīvāka valdības 
modeļa” ieviešanu ar starppar-
tiju un starpnozaru sadarbību 

ministriju vadībā. AS aicina 
veidot īpašu sarunu grupu par 
veselības, izglītības, iekšlietu 
un labklājības nozaru atbilstošu 
finansēšanu, lai pārliecinātos par 
partneru kopīgu izpratni.

Pīlēns skaidroja, ka AS ie-
skatā Kariņa piedāvājums vēr-
tējams kā “viendimensionāls”, 
jo tas paredz vispirms vienoties 
par amatiem, nevis sākumā kon-
ceptuāli atrast risinājumu vai-
rākiem būtiskiem jautājumiem, 
tajā skaitā, kā novērst Latvijas 
atpalikšanu no Igaunijas un Lie-
tuvas gan ekonomikas rādītājos, 
gan sociālā atbalsta politikā.w

Norvēģijas princese Marta Luīze nolēmusi atteikties no pienākumiem karaļnamā, 
lai aktīvāk varētu darboties alternatīvās medicīnas jomā. Viņas līgavainis ir amerikā-
ņu biznesmenis Dureks Verets, kurš sevi ir pasludinājis par “šamani sestajā paaudzē”.

Izvēlas šamani

ASV noslēgušās viduster-
miņa vēlēšanas un aktīvi norit 
balsu skaitīšana. Cīņa par Senā-
ta kontroli saglabājas sīva, taču 
Pārstāvju palātā vairākums, 
visticamāk, pāries republikā-
ņu rokās. Bet to, kurš kontrolēs 
Senātu, noteiks dažas atlikušās 
vietas, par kurām vēl jāsaskaita 
balsis. Pēc sākotnējo rezultātu 
apkopošanas vadošie republikā-
ņi gan atzinuši, ka tā dēvētais 
republikāņu “sarkanais vil-
nis” vēlēšanās nav noticis, 
proti, atbalsts republikā-
ņiem nav bijis tik liels, cik 
cerēts. Demokrātu pārstāve, 
Pārstāvju palātas spīkere Nen-
sija Pelosi tikmēr apgalvo, ka 
Pārstāvju palātas demokrātu 

deputātu un kandidātu rezultāti 
visā valstī ievērojami pārsniedz 
cerības. Tiesa, vairāk nekā 100 
republikāņu, kas noliedz ASV 
2020. gada prezidenta vēlēša-
nu rezultātus, guvuši uzvaras, 
izcīnot vietas Kongresā, kā arī 
amatus štatu līmenī visā valstī.

ASV vidustermiņa vēlēša-
nās tiek izraudzīti visi Pārstāv-
ju palātas locekļi un trešdaļa 
senatoru, kā arī dažāda ran-
ga amatpersonas pavalstu un 
vietējā līmenī. Uz spēles lik-
ta kontrole pār Kongresu un 
ASV prezidenta Džo Baidena 
iespējas atlikušajos divos ga-
dos Baltajā namā īstenot savas 
iekšpolitikas un sociālās poli-
tikas ieceres.w

Partijas “Saskaņa” ilgga-
dējais līderis Jānis Urbanovičs 
aicina savu partijas biedru, Dau-
gavpils pilsētas mēru Andreju 
Elksniņu pārdomāt nepiecieša-
mību palikt “Saskaņas” biedru 
rindās. Elksniņa izteikumi 
saistībā ar karu Ukrainā un 
Krimas piederību pēdējās 
dienās izraisījuši plašu rezo-
nansi. Valsts drošības dienests 
ir uzaicinājis viņu ierasties uz 
paskaidrojuma sniegšanu. 

Urbanovičs uzsvēra, ka 
paškritika ir nepieciešama gan 
partijas priekšsēdētājam, gan 
viņa vietniekiem, gan tās paš-
valdības mēram, kura vadītajā 
pilsētā “Saskaņa” cieta vissāpī-
gāko zaudējumu. Partijas līderis 
arī atgādināja, ka “Saskaņa” ir 
skaidri paudusi savu nostā-

ju pret Krievijas uzsākto karu 
Ukrainā, uzsverot, ka agresijas 
attaisnošana – tieša vai netieša 
–, nav savienojama ar atraša-
nos “Saskaņas” biedru rindās. 
Urbanovičs arī pastāstīja, ka 
atsevišķi partijas valdes locekļi 
lūguši sasaukt valdes sēdi, lai 
tostarp apspriestu ar Elksniņu 
saistīto situāciju. 

Arī Eiropas Parlamenta 
deputāts, partijas “Saskaņa” 
domes priekšsēdētājs Nils Uša-
kovs uzskata, ka patlaban nav 
tiesību manevrēt vai spēlēties 
ar definīcijām – Krievija ir agre-
sors, savukārt Krima, Donecka, 
Luhanska, Hersona, Zaporižja ir 
Ukraina. Bet pats Elksniņš no 
partijas “Saskaņa” aiziet nedomā 
un pauž pārliecību, ka partijai ir 
jāmainās.w

Grib raķetes

Republikāņiem panākumi 
tomēr mazāki

Partijas biedri kritizē Elksniņu


