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1384. Par Polijas 
karali kronēja Jadvigu, 
neskatoties uz viņas 
dzimumu.

1849. Krievijas tiesa 
piesprieda nāvessodu 
rakstniekam Fjodoram 
Dostojevskim par 
aktivitātēm, kas vērstas 
pret valdību. Nāvessoda 
izpildi atsauca pēdējā brīdī.

1938. “Sandoz” 
laboratorijā Bāzelē, Šveicē, 
Alberts Hofmans pirmo 
reizi ieguva LSD.

1999. Latvijas 
Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība 
rīkoja pedagogu streiku, 
kurā piedalījās aptuveni 
52 000 izglītības iestādēs 
strādājošo.

2001. ASV, 
Lielbritānijā un Kanādā 
uz kino ekrāniem nonāca 
Dž. K. Roulingas romāna 
“Harijs Poters un filozofu 
akmens” ekranizācija.
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Partiju apvienība “Apvie-
notais saraksts” (AS) piedāvās 
potenciālās koalīcijas partijām 
– Nacionālajai apvienībai (NA) 
un partiju apvienībai “Jaunā vie-
notība” (JV) parakstīt vēl vienu 
memorandu, vakar pēc tikšanās 
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu 
žurnālistiem sacīja viens no AS 
dibinātājiem, uzņēmējs un arhi-
tekts Uldis Pīlēns. Viņš norādīja, 
ka šo dokumentu varētu nosaukt 
par “Memorandu 2” un tajā būtu 
jāatspoguļo nākamās koalīcijas 
uzdevumi turpmākajiem gadiem 
un finansiālais ietvars. Tas, pēc 
Pīlēna paustā, varētu palīdzēt 
ātrāk virzīties uz priekšu ar val-
dības izveidi.

Pīlēna ieskatā no sākuma 
ir jāizveido dokuments ar uzde-
vumiem koalīcijai un finansiālo 
ietvaru, tad varētu tapt valdības 
deklarācija, un tikai tad varētu 

runāt par atbildības sfēru sada-
lījumu saskaņā ar JV līdera Kriš-
jāņa Kariņa piedāvājumu, ja AS 
gūs pārliecību, ka koalīcija spēs 
izpildīt savus uzdevumus.

Savukārt Valsts prezi-
dents žurnālistiem sacīja, ka 
situācija ir laba, jo puses ir 
apņēmušās turpināt sarunas, 
lai varētu sagatavot valdības 
deklarāciju, kurā būtu noteikti 
uzdevumi nākamajai valdībai. 
Levits atsaucās uz jau iepriekš 
pausto, ka no Kariņa nākamās 
nedēļas laikā tiek gaidīts valdības 
deklarācijas uzmetums.

“Es guvu pārliecību, ka AS 
arī vēlas nonākt līdz deklarācijai. 
Manuprāt, par virkni jautājumu 
jau pastāv vienošanās, ir jautā-
jumi, kur šīs vienošanās vēl nav, 
bet kur to var panākt,” uzsvēra 
prezidents.

Arī Pīlēns atzina, ka saruna ar 

Valsts prezidentu bija produktīva, 
atzīmējot, ka līdzšinējās sarunas 
nav gājušas gludi. Viņš norādīja, 
ka pastāv vēlme izveidot valdību 
kopā ar NA un JV, izveidot valdī-
bas deklarāciju, rīcības plānu un 
sadalīt atbildības sfēras.

“Mūsu uzsvars vienmēr ir bi-
jis uz horizontālo sadarbību, jo 
īpaši laikā, kad potenciālā budže-
ta skaitļi nebūs iepriecinoši nedz 
sabiedrībai, nedz nozarēm. Tāpēc 
mēs pozitīvi uztvērām prezidenta 
ideju par ministru biedriem tur, 
kur tas ir nepieciešams,” sacīja 
AS pārstāvis.

Komentējot partijas biedru 
iepriekš pausto, Pīlēns klāstīja, 
ka noticis pārpratums saistībā 
ar lietu secību. AS no sākuma 
piedāvā izstrādāt deklarāciju, 
rīcības plānu, tad runāt par at-
bildības sfēru sadali un tikai tad 
nosaukt konkrētus uzvārdus.

“Pēc JV lūguma paātrināt pro-
cesu par atbildības sfēru nosauk-
šanu, mēs nākam pretim ar savu 
redzējumu horizontālai sadarbī-
bai. Mums ir priekšā grūti laiki 
un diemžēl nāksies izšķirties par 
konsolidācijas pasākumiem. Ho-
rizontālā saite ar ministru biedru 
iesaisti ne tikai ir moderna, eiro-
peiska kārtība valsts pārvaldē, 
bet ļauj daudz vieglāk izšķirties 
par konsolidācijas pasākumiem,” 
skaidroja AS pārstāvis.

AS politiķis Andris Kulbergs 
pirmdienas vakarā intervijā Lat-
vijas Televīzijā pauda, ka vieno-
šanās par atbildības jomu sadali 
topošajā valdībā vēl nav panākta, 
lai gan Kariņš un Levits pēc tik-
šanās paziņoja, ka pēdējās dienās 
panākts ievērojams progress at-
tiecībā uz jaunās koalīcijas dar-
ba virzieniem un vienošanās par 
atbildības jomu sadali. w

Pasaules iedzīvotāju 
skaits otrdien sasniedzis 
8 miljardus cilvēku, kas 
ir “cilvēces attīstības 
pavērsiens”, pirms 
dzimstības līmenis sāks 
palēnināties, vēsta Apvienoto 
Nāciju Organizācija (ANO).

ANO paziņojumā teikts, 
ka šis skaitlis nozīmē to, ka 
tikai 12 gadu laikā pasaules 
iedzīvotāju skaits palielinājies 
par 1 miljardu cilvēku.

Visvairāk iedzīvotāju 
pasaulē ir Ķīnā (1,4 miljardi) 
un Indijā (1,3), kas nākamgad 
kļūs par pasaules visvairāk 
apdzīvoto valsti. 

Latvijā ir 1,88 miljoni 
iedzīvotāju. w

Britu grafiti mākslinieks 
Banksijs apstiprinājis, ka  
vairākās Ukrainas vietās nule 
tapušie sienu gleznojumi ir viņa 
jaunie darbi, vēsta izdevums  
“The Art Newspaper”.  
Ukrainā tapuši septiņi 
noslēpumainā britu mākslinieka 
sienu gleznojumi. Daži no tiem 
vietās, kas smagi cietušas 
Krievijas aviācijas un artilērijas 
triecienos, – Kijivā, Irpiņā un 
Borodjankā. 

Starptautisko 
norēķinu bankas (BIS) 
veikta pētījuma dati liecina, 
ka aptuveni trīs ceturtdaļas 
cilvēku, kuri iegādājušies 
kriptovalūtu “Bitcoin”, zaudējuši 
savu naudu. BIS ekonomisti 
izanalizējuši kriptovalūtu 
investoru datus 95 valstīs laika 
periodā no 2015. gada līdz 
2022. gadam. “Bitcoin” vērtība 
no 250 dolāriem 2015. gada 
augustā pieauga līdz gandrīz 
69 000 dolāru 2021. gada 
novembrī. Šobrīd šīs valūtas 
kurss ir aptuveni 16 500 dolāru.

Latvijā šā gada pirmajos 
deviņos mēnešos salīdzinājumā 
ar attiecīgo laika periodu 
pērn starp Eiropas Savienības 
(ES) valstīm bijis vidēji 
straujš eksporta pieaugums, 
liecina otrdien publiskotie ES 
statistikas pārvaldes “Eurostat” 
dati. Šā gada janvārī–septembrī 
salīdzinājumā ar 2021. gada 
pirmajiem deviņiem mēnešiem 
eksporta apmērs Latvijā, tāpat 
kā Īrijā, pieaudzis par 31%. 
Eksporta apmērs pieaudzis 
visās ES dalībvalstīs, bet 
straujākais kāpums bijis 
Slovēnijā (+42%).

Valdība otrdien atbalstīja 
čeku loterijas darbības izbeig-
šanu no nākamā gada.

Finanšu ministrijas (FM) in-
formatīvajā ziņojumā “Par turp-
māko rīcību čeku loterijas orga-
nizēšanā”, ko uzklausīja valdība, 
rosināts atbalstīt priekšlikumu 
noslēgt čeku loteriju ar 2022. 
gada balvu izlozi 2023. gada feb-
ruārī un naudas balvu izmaksām 
aprīlī. Tāpat FM rosina likumpro-
jektā samazināt čeku loterijas 
organizēšanai paredzēto finansē-
jumu 2023. gadam 515 843 eiro 
apmērā un 2024. un 2025. gadam 
635 012 eiro apmērā ik gadu. Mi-
nistru kabineta rīkojums uzdod 
FM sagatavot likumprojektu “Par 
“Čeku loterijas likuma” atzīšanu 

par spēku zaudējušu”. Informa-
tīvajā ziņojumā teikts, ka čeku 
loterijas efektivitāte tika analizē-
ta katru gadu kopš tās sākšanas. 
Izvērtējot ieguvumus no čeku 
loterijas īstenošanas, kā arī pa-
matojoties uz veikto efektivitātes 
kritēriju izvērtējumu un valsts 
budžeta līdzekļu izlietojuma ana-
līzi, FM secina, ka čeku loterija 
sākotnējā tās organizēšanas 
laikā bija vērtējama kā efek-
tīvs rīks Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) darbā un ēnu 
ekonomikas mazināšanas 
jomā, veidojot pircēju ieradu-
mu ikdienā pieprasīt darījumu 
apliecinošus dokumentus, kas 
pozitīvi ietekmēja valsts budžeta 
ieņēmumus.w

Ukrainas Luhanskas apgaba-
la kara administrācijas vadītājs 
Serhijs Haidajs paziņojis, kas Lu-
hanskas apgabalā notiek sīvas 
kaujas, bet Ukrainas aizstāvji 
virzās tuvāk apgabala lielajām 
pilsētām, tādām kā Rubižne un 
Kreminna.

“Luhanskas apgabalā notiek 
diezgan sīvas un smagas kau-
jas. Vietējos sociālo tīklu profilos 
mēs lasām, ka vietējie iedzīvotāji 
dzird jau diezgan skaļi kaujas pie 
lielajām pilsētām – Rubižnes un 
Kreminnas. Tas liecina, ka fronte 
pamazām pārvietojas pie mūsu 
lielajām pilsētām.”

Ukrainas armija Luhans-
kas apgabalā nevar pārvieto-
ties ļoti ātri, jo ienaidniekam 

tur izdevies nedaudz saga-
tavoties – “viņi tur izveidojuši 
aizsardzības būves, ierakušies, 
paspējuši pievilkt rezerves”.

Krievijas karavīru apgabalā ir 
ļoti daudz, sacīja Haidajs. Kaut arī 
tie ir nepieredzējuši karavīri, viņi 
vienalga rada nāvīgus draudus.

Ukrainas armijas pārvietoša-
nos lēnāku padara tas, ka visas 
teritorijas ir mīnētas. Haidajs 
sacīja, ka Luhanskas apgabala 
zeme ir kā nosēta ar Krievijas 
karavīru līķiem.

Nule mobilizētie karavīri ir 
slikti apmācīti, un viņi nespēj iz-
dzīvot vairāk kā vienā kaujā. Kri-
tušo līķus okupanti neņem līdzi, 
dažkārt tiek pamesti arī ievai-
notie, sacīja apgabala vadītājs.w

Francijas galvaspilsētā Parīzē norisinās gaismas festivāls “Fete des Lumieres”, 
kura vienas izstādes nosaukums ir “Minipasaules iluminācijas procesā”.

8 miljardi 
iedzīvotāju

AS gatavo otro memorandu
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Fronte tuvojas lielajām 
Luhanskas apgabala pilsētām

Atbalsta čeku loterijas 
darbības izbeigšanu


