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Latvijā patēriņa cenas šogad 
oktobrī salīdzinājumā ar septembri 
Latvijā pieauga par 0,8%, bet gada 
laikā – šogad oktobrī salīdzinājumā 
ar 2021. gada oktobri – palielinājās 
par 21,8%, pretstatā 22,2% 
pagājušajā mēnesī, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati. Vienlaikus 12 mēnešu 
vidējais patēriņa cenu līmenis, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 12 
mēnešiem, oktobrī pieaudzis 
par 15%. Būtiskākā ietekme 
uz cenu līmeņa izmaiņām bija 
cenu kāpumam pārtikai un 
bezalkoholiskajiem dzērieniem, 
ar transportu saistītām precēm 
un pakalpojumiem, ar atpūtu 
un kultūru saistītām precēm un 
pakalpojumiem, veselības aprūpei, 
alkoholiskajiem dzērieniem 
un tabakas izstrādājumiem, 
apģērbam un apaviem, kā arī cenu 
kritumam ar mājokli saistītām 
precēm un pakalpojumiem.

Latvija. Sabiedrības iniciatīvu 
portālā www.manabalss.lv savākti 
teju 11 000 parakstu par Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta posteņu saglabāšanu, 
un tas ļauj iniciatīvu iesniegt 
izskatīšanai Saeimā. Iniciatīvu 
portālā iesniedza Latvijas 
Ugunsdzēsēju arodbiedrība, 
ceļot trauksmi par vairāku VUGD 
posteņu darbības apturēšanu. Par 
krīzi šajā nozarē tika brīdināts 
jau labu laiku iepriekš, akcentēja 
iniciatīvas autori, piebilstot, 
ka valdība un VUGD neatrada 
nekādu risinājumu ugunsdzēsēju 
trūkumam, lai tiktu turpināta 
galvenā VUGD funkcija – cilvēku 
dzīvības glābšana.

Bulgārijā  pie Turcijas robežas 
patruļas laikā nošauts bulgāru 
policists. Bulgārija ir ierīkojusi 
dzeloņstiepļu žogu uz 259 
kilometru garās robežas ar Turciju, 
taču žogs vairākās vietās ticis 
sabojāts. Policists nošauts brīdī, 
kad pārbaudīja caurumu žogā. 
Turcijas varasiestādes solījušas 
Bulgārijai atrast vainīgos un saukt 
pie atbildības. Bulgārijā šogad 
ievērojami pieaudzis nelegālo 
imigrantu pieplūdums.

ASV un Krievija apspriež 
iespējamo sarunu noorgani-
zēšanu par stratēģiskajiem 
kodolieročiem. Tās būtu pir-
mās šāda veida sarunas, kopš 
Krievija februārī iebruka Uk-
rainā.

Kopš Ukrainas kara sākuma 
sarunas starp ASV un Krieviju 
par stratēģisko stabilitāti ir iesal-
dētas, lai gan joprojām ir spēkā 
jaunais START līgums par kodol-
ieroču samazināšanu. Sarunas 
varētu notikt Tuvajos Austrumos, 
ziņo Krievijas laikraksts “Kom-
mersant”, piebilstot, ka Maskava 
vairs neuzskata Šveici, kur parasti 
norisinājušās šādas sarunas, par 

pietiekami neitrālu, jo tā piemē-
rojusi sankcijas Krievijai par ie-
brukumu Ukrainā.

Tikmēr ASV Baltā nama na-
cionālās drošības padomnieks 
Džeiks Salivans apstiprinājis, ka 
sakaru kanāli starp Vašingtonu 
un Maskavu joprojām ir atvērti, 
neskatoties uz Krievijas iebruku-
mu Ukrainā. Salivans norādīja, ka 
ASV interesēs ir saglabāt kontak-
tus ar Kremli, taču uzsvēra, ka 
ASV amatpersonām ir skaidrs, 
ar ko tām ir darīšana.

Baltais nams nenoraida 
mediju ziņas, ka Salivans saru-
nājas ar Krieviju nolūkā nepie-
ļaut kodolieroču izmantošanu 

Ukrainā. Laikraksts “The Wall 
Street Journal” ziņoja, ka Sali-
vanam pēdējos mēnešos bijušas 
slepenas sarunas ar Krievijas 
Drošības padomes sekretāru 
Nikolaju Patruševu un Kremļa 
padomnieku ārpolitikā Juriju 
Ušakovu. Sarunās nav apspries-
tas iespējas, kā izbeigt Krievijas 
uzsākto karu.

Salivans oktobrī brīdināja, 
ka jebkurai kodolieroču izman-
tošanai būtu katastrofiskas se-
kas Krievijai, un augsta ranga 
ASV amatpersonas privātās 
sarunās ar Krievijas amatper-
sonām norādījušas uz ASV ie-
spējamās atbildes vērienu. Tiek 

uzskatīts, ka Salivans ir viens 
no augstākajiem ASV prezidenta 
Džo Baidena padomniekiem, kas 
joprojām atbalsta sarunu vešanu 
ar Krieviju.

Laikraksts “Washington Post” 
pagājušajā nedēļā ziņoja, ka aug-
sta ranga ASV amatpersonas aici-
nājušas Kijivu demonstrēt gatavī-
bu sarunām ar Krieviju un atmest 
publisko noraidošo attieksmi pret 
sarunām ar diktatoru Vladimiru 
Putinu par kara izbeigšanu. Pēdē-
jos mēnešos pasaulē pieaugušas 
bažas, ka Krievija varētu ķerties 
pie kodolieroču izmantošanas, 
lai noturētu nelegāli anektētos 
Ukrainas reģionus.w

Valdība vakar atbalstīja 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas plānu 2023. gadā sākt 
speciālās izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanu, lai nodro-
šinātu katra bērna speciālajām 
vajadzībām atbilstošu izglītī-
bu. Sadarbībā ar pašvaldībām 
to plānots veikt pakāpeniski 
– līdz 2027. gadam. 

Tā kā speciālās izglītības 
iestāžu dibinātāji ir pašvaldī-
bas, tām būs jāizvērtē esošo 
speciālās izglītības iestāžu 
turpmākā attīstība. Ministri-
ja ir izstrādājusi kritēriju 
projektu, kuri novadu un 
valstspilsētu pašvaldībām 
būtu ņemami vērā, pilnvei-
dojot speciālās izglītības 
iestāžu tīklu un vienlaikus 
attīstot iekļaujošas izglītības 
iespējas savā administratīvajā 
teritorijā.

Tāpat plānots īstenot plašu 
un kompleksu atbalstu mācību 
procesa īstenošanai – mācību 

līdzekļu izstrādi, pedagogu un 
citu speciālistu profesionālo 
pilnveidi un konsultācijas. Pa-
redzēts arī pilnveidot bērnu ar 
speciālām vajadzībām iesaistes 
nosacījumus profesionālās pa-
matizglītības programmās, lai 
nodrošinātu šiem jauniešiem 
turpmākai dzīvei nepiecieša-
mās prasmes. Visu šo mērķu 
īstenošanai plānots ieguldīt gan 
valsts, gan pašvaldību, gan Ei-
ropas Savienības struktūrfondu 
finansējumu.

Latvijā šobrīd darbojas 42 
speciālās izglītības iestādes, to 
skaitā 11 speciālās izglītības 
iestādes – attīstības centri. Spe-
ciālās izglītības iestādēs mā-
cās 4432 bērni, bet 768 bērni 
– profesionālās pamatizglītības 
programmās. Nodrošinot ie-
kļaujošās izglītības pieejamību, 
speciālās izglītības program-
mas īsteno arī 372 vispārējās 
izglītības iestādes, kurās mācās 
7529 bērni.w

Protestējot pret Prištinas 
prasību sākt izmantot Kosovas 
izsniegtās automašīnu numurzī-
mes, Kosovas ziemeļos no darba 
aizgājuši simtiem serbu policistu. 
No darba aizgājuši arī privātās 
apsardzes firmas “Balkan Inter-
national” darbinieki. Šī kompā-
nija nodrošina apsardzi Eiropas 
Savienības birojam Ziemeļmit-
rovicā.

Protesti sākās pagājušajā ne-
dēļā, kad policijas komandieris, 
kurš ir serbs, atkāpās no amata, 
atsakoties aizstāt vecās auto-
mašīnu numurzīmes, kuras vēl 
pagājušā gadsimta deviņdesmi-
tajos gados izsniegušas Serbijas 
iestādes, ar Kosovas izsniegta-
jām automašīnu numurzīmēm. 
Kosovas valdība paziņojusi, ka, 
sākot ar novembri, serbu au-
tovadītājiem tiks piemērots 
naudassods, ja tie turpinās 
izmantot vecās numurzīmes, 

bet spēkrati, kuriem numurzīmes 
netiks nomainītas līdz nākamā 
gada aprīlim, tiks konfiscēti.

Aptuveni 50 000 ser-
bu, kas kompakti dzīvo Ko-
sovas ziemeļos, šīs prasības 
noraida, kamēr tie apmēram 
40 000 serbu, kas izklaidus mīt 
Kosovas rajonos, kur ir etnisko 
albāņu vairākums, jau izmanto 
Kosovas izsniegtās numurzīmes. 
ASV un ES aicinājušas Kosovas 
premjerministru Albinu Kurti 
atlikt numurzīmju nomaiņas 
termiņu vēl uz desmit mēnešiem, 
taču viņš to noraidījis.

Belgrada bijušo provinci Ko-
sovu joprojām uzskata par savas 
teritorijas sastāvdaļu. Kosovas 
serbi faktiski atsakās pakļauties 
Prištinai pat ikdienas birokrātis-
kajos jautājumos. Serbu neapmie-
rinātību veicinājusi nacionālā re-
torika no Belgradas un Krievijas 
dezinformācija.w

Armēnijas un Azerbaidžā-
nas ārlietu ministri tikušies 
miera sarunās Vašingtonā da-
žas stundas pēc tam, kad uz 
abu valstu nemierīgās robežas 
atkal notika apšaudes. 

Armēnijas ārlietu ministra 
Ararata Mirzojana un Azer-
baidžānas ārlietu ministra 
Džeihuna Bairamova sarunas 
organizēja ASV valsts sekretārs 
Entonijs Blinkens. ASV amat-
persona, kas vēlējās palikt ano-
nīma, izteicās, ka šī ministru 
tikšanās mazāk bija miera 
sarunas šī termina pilnā 
izpratnē, bet vairāk bija ar 
mērķi nodrošināt iespēju 
karojošajām pusēm tikties 
un sarunāties.

Pirms nedēļas Armēnijas 
premjerministrs Nikols Pašin-
jans un Azerbaidžānas prezi-
dents Ilhams Alijevs samitā 
Sočos “vienojās nelietot spē-
ku” Kalnu Karabahas konflik-
ta risināšanai. Neraugoties uz 
šo vienošanos, Azerbaidžānas 
spēki pirmdien atklāja uguni uz 
Armēnijas pozīcijām abu valstu 
robežas austrumu sektorā. 

 Savukārt Azerbaidžāna ap-
sūdzēja Armēnijas spēkus, ka 
tie apšaudījuši Azerbaidžānas 
karavīru pozīcijas vairākās vie-
tās uz robežas. Erevāna un Baku 
ir izcīnījušas divus karus par 
Kalnu Karabahu – 2020. gada 
rudenī un pagājušā gadsimta 
deviņdesmitajos gados.w

Krievijas valdnieces Katrīnas Lielās statuju Ukrainas 
pilsētā Odesā vietējie aktīvisti izrotājuši ar bendes 
kapuci, rokā ieliekot karātavu cilpu. 
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