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1992. Atsakoties no 
gadsimtiem ilgas tradīcijas, 
Anglikāņu baznīca atļāva 
sievietes ordinēt par 
priesteriem.
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Krievijas Ārlietu ministrija 
izsaukusi Latvijas vēstnieku 
Krievijā Māri Riekstiņu, lai izteiktu 
protestu darbībām, ko Maskavā 
valdošais režīms uzskata par 
Krievijai naidīgām. Maskava ir 
saniknota par padomju okupācijas 
laikā Latvijā uzcelto pieminekļu 
nojaukšanu, kā arī iespējamo 
Krievijas īpašumu nacionalizāciju 
Latvijā. “Paturam sev tiesības 
spert atbildes soļus, tai skaitā 
asimetriskus, ko noteikti izjutīs 
Rīga,” brīdina Krievijas Ārlietu 
ministrija. Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs tviterī to kodolīgi 
komentējis: “Spersim pretī.”

Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins nākamnedēļ nedosies 
uz G20 valstu apvienības līderu 
tikšanos, kas notiks Indonēzijā. 
Par to vēsta ziņu aģentūra 
“Bloomberg”, norādot, ka Putins 
nevēlas piedzīvot kaunpilnus 
brīžus, ja citu valstu līderi 
centīsies norobežoties no 
Kremļa saimnieka, kurš īsteno 
agresiju pret Ukrainu. Samitā 
plāno piedalīties ASV prezidents 
Džo Baidens, kurš skaidri licis 
noprast, ka negrasās tikties ar 
Putinu. Baidens pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā nosaucis 
Putinu par «miesnieku» un «kara 
noziedznieku». Paredzams, ka 
Putins savā vietā uz samitu 
nosūtīs Krievijas ārlietu ministru 
Sergeju Lavrovu.

Libānas parlaments jau piekto 
reizi nav spējis ievēlēt prezidentu. 
Šis amats ir vakants kopš oktobra, 
kad beidzās līdzšinējā prezidenta 
Mišela Auna pilnvaru termiņš. 
Parlaments kopš maija vēlēšanām 
ir vēl fragmentētāks nekā 
iepriekš, bet politiskie bloki nav 
spējuši panākt konsensu par Auna 
amata mantinieku. Kamēr amats 
ir vakants, prezidenta pilnvaras 
nonāk valdības rokās. Kopš maija 
valdība darbojas pagaidu kabineta 
statusā, kamēr valsts slīgst arvien 
dziļāk jau trīs gadus ilgstošajā 
finanšu krīzē. Pagaidu valdībai 
trūkst pilnvaru, lai īstenotu 
plašās reformas, ko pieprasījis 
Starptautiskais valūtas fonds, 
lai sniegtu ārkārtas aizdevumus 
miljardu dolāru apmērā.

Ukrainas armija turpina 
uzbrukumu Hersonas apga-
balā. Tikmēr Krievijas aizsar-
dzības ministrs Sergejs Šoigu 
devis pavēli no Dņepras labā 
krasta atvilkt karaspēku, kas 
okupējis daļu Hersonas ap-
gabala.

Krievu mediji ziņo, ka Ukrai-
nā karojošā Krievijas karaspēka 
pavēlnieks ģenerālis Sergejs Su-
rovikins piedāvājis Šoigu izvei-
dot aizsardzības līniju Dņepras 
kreisajā krastā, norādot, ka kļu-
vis neiespējami apgādāt labajā 
krastā izvietotās vienības. Šoigu 
esot piekritis priekšlikumam un 
devis rīkojumu sākt karaspēka 

atvilkšanu.
Hersonas krišanai ir liela 

nozīme gan militārā ziņā, gan 
simboliskā nozīmē. Hersona ir 
vienīgais no apgabalu centriem, 
ko krieviem izdevies sagrābt kopš 
24. februāra, kad Maskava uzsā-
ka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. 
Hersonu, kur pirms kara mita 280 
000 iedzīvotāju, krievi ieņēma 
martā.

Pēdējo mēnešu laikā Ukrai-
nas armija, izmantojot ASV pie-
gādātās reaktīvās zalves iekārtas 
HIMARS, intensīvi apšaudījusi 
tiltus un pārceltuves pār Dņepru, 
faktiski atstājot krieviem vienī-
gi prāmjus savu vienību papil-

ASV joprojām turpinās bal-
su skaitīšana pēc Kongresa vē-
lēšanām, bet iepriekš gaidītais 
republikāņu uzvaras gājiens nav 
īstenojies. Demokrātu līderis, ASV 
prezidents Džo Baidens nosaucis 
vēlēšanas par “labu dienu demo-
krātijai”, jo demokrāti tajās star-
tējuši krietni labāk par gaidīto, 
bet republikāņi var būt ieguvuši 
nelielu vairākumu tikai vienā no 
abām Kongresa palātām. Līdz šim 
abas Kongresa palātas kontrolēja 
demokrāti, taču tiek prognozēts, 
ka Pārstāvju palātā nelielu vairā-
kumu iegūs republikāņi, kamēr 
demokrāti varētu saglabāt kontroli 
pār Senātu. Iespējams, viss iz-
šķirsies Džordžijas štatā, kur 
6. decembrī būs jārīko otrā 
balsošanas kārta, jo pirmajā 
kārtā ne demokrātu, ne republi-
kāņu kandidāts neieguva vismaz 
50% balsu. Līdzīga situācija bija 
pēc Kongresa vēlēšanām 2020. 

gadā, kad arī kontroli par Senā-
tu izšķīra balsošanas otrā kārta 
Džordžijas štatā. Toreiz virsroku 
izdevās gūt demokrātiem. Ja Se-
nātā pa 50 vietām būs gan re-
publikāņiem, gan demokrātiem, 
izšķirošā balss būs demokrātu 
pārstāvei, ASV viceprezidentei 
Kamalai Herisai. Daudzos štatos 
notika arī dažādi referendumi par 
plašu jautājumu loku. Kalifornijā, 
Mičiganā un Vērmontā vēlētāji 
nolēma iekļaut tiesības uz abortu 
štatu konstitūcijās. Savukārt 
Alabamas, Oregonas, Tenesī un 
Vērmontas vēlētāji referendumos 
atbalstīja aizliegumu verdzību 
un nelabprātīgu kalpību izmatot 
kā soda mēru vai parāda 
nolīdzināšanas veidu. Arkanzasā, 
Ziemeļkarolīnā un Dienvidkarolī-
nā vēlētāji nolēmuši nelegalizēt 
marihuānas lietošanu izklaides 
nolūkā, savukārt Merilendā un 
Misūri vēlētāji to atbalstījuši.w

“Jaunās vienotības” (JV) līde-
ris, Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš neskaidrību gadījumā ir 
gatavs vēl tikties ar “Apvienoto 
sarakstu” (AS), tajā skaitā trīs-
pusējās sarunās ar Nacionālās 
apvienības (NA) dalību, lai sa-
ņemtu AS atbildi par atbildības 
jomu sadalījumu. Pēc vakar no-
tikušās JV un NA pārstāvju tik-
šanās premjers uzsvēra, ka gaida 
atbildi no AS par atbildības jomu 
sadalījumu, lai būtu skaidrs, vai 
viņi ir vai nav gatavi virzīties uz 
priekšu valdības veidošanā. “Roka 
ir pasniegta,” uzsvēra Kariņš, no-
rādot, ja vēl ir neskaidrības, tad 
var tikties un tās pārrunāt. “Man 
liekas, ka aina ir ļoti skaidra, un 

vienkārši ir jāsaprot, vai AS pa-
matā ir vai nav vēlēšanās virzī-
ties uz priekšu,” atzīmēja Kariņš, 
norādot, ka tas nav skaidrs nedz 
viņam, nedz sabiedrībai. Ministru 
prezidents norādīja, ka atturēsies 
no prognozes, vai izveidosies 
vai neizveidosies topošā val-
dība, jo tam nepieciešama visu 
trīs politisko spēku piekrišana. Ja 
AS teiks “nē” par atbildības jomu 
sadalījumu, tad tas ir jārespektē, 
savukārt, ja AS saka “jā”, tad darbs 
turpināsies, strādājot pie citiem 
neatrisinātajiem jautājumiem, 
atzīmēja Kariņš. Gadījumā, ja AS 
atbildētu noraidoši uz atbildības 
jomu piedāvājumu, tad process 
būtu apstājies, norādīja Kariņš.w

Iestājoties ziemai, Austrumei-
ropas valstis gatavojas iespēja-
mam jaunam bēgļu pieplūdu-
mam no Ukrainas. Tiek uzskatīts, 
ka Ukrainas teritorijā pārvieto-
ties bijuši spiesti aptuveni 6,9 
miljoni cilvēku. ANO bēgļu lietu 
aģentūras UNHCR dati liecina, 
ka pašlaik Eiropā reģistrēti 
4,5 miljoni ukraiņu bēgļu, no 
kuriem lielākā daļa apmetušies 
Eiropas Savienības valstīs, kas 
robežojas ar Ukrainu, – Slovākijā, 
Polijā, Ungārijā un Rumānijā. Pēc 
sākotnējā bēgļu viļņa, februārī 
sākoties Krievijas iebrukumam 
Ukrainā, pavasara noslēgumā 
bēgļu plūsma samazinājās. Šo-
ruden bēgļu skaits virzienā uz 
rietumiem vēl nav strauji audzis, 
bet labdarības organizācijas ziņo, 
ka vērojamas pazīmes par palieli-
nātu kustību uz robežām, un tam 
gatavojas.w

Cīņa par Hersonu nav beigusies
dināšanai un apgādei, lai gan arī 
tie regulāri tikuši nogremdēti. 
Pirms paziņojuma par Hersonas 
atstāšanu krievi ir paziņojuši, ka 
“evakuējuši” no pilsētas 70 000 
iedzīvotāju, kas faktiski ir kārtējā 
ukraiņu deportācija.

Ukrainas armijas virspavēl-
nieks Valerijs Zalužnijs vakar 
paziņoja, ka Hersonas apgabalā 
kopš 1. oktobra armija atbrīvo-
jusi 1400 kvadrātkilometru lielu 
teritoriju. Viņš pavēstījis, ka Her-
sonas virzienā Ukrainas armija 
sagrāvusi krievu apgādes ceļus 
un vadības sistēmu un nav at-
stājusi ienaidniekam citu izeju 
kā bēgšanu. ASV Kara pētījumu 
institūts uzskata, ka Krievijas 
karaspēka prioritāte Hersonas 
virzienā šobrīd ir organizēt savu 
spēku izvešanu pāri Dņepras upei 

un aizkavēt Ukrainas armiju, ne-
vis mēģinājumi pilnībā apturēt 
Ukrainas pretuzbrukumu.

Pētnieki uzskata, ka Krievijas 
atkāpšanās, visticamāk, nebūs 
slazds, lai ievilinātu Ukrainas 
karaspēku ielu kaujās Hersonā, 
kā pieļauj daži ukraiņu un Rie-
tumu avoti. Novērotas daudzas 
pazīmes, kas liecina, ka Krievijas 
karaspēks un okupācijas iestā-
des atkāpjas no Dņepras rietumu 
krasta, bet krievu amatpersonas 
gatavojoties atiešanai, kas nav 
savienojama ar maldināšanas 
operāciju, lai ievilinātu Ukrainas 
armiju slazdā. Kaut kādi spēki 
varētu palikt Hersonas pilsētā, lai 
aizkavētu Ukrainas karavīrus, bet 
šīs kaujas būs līdzekļi, lai izvestu 
Krievijas vienības pēc iespējas 
labākā stāvoklī.wViss izšķirsies Džordžijā

Jomu sadalījumu 
vēl varētu apspriest

Pieaugot spriedzei Korejas pussalā, arvien biežāk gaisā paceļas Dienvidkorejas gaisa 
spēku patruļas.

Kā gājputni

Gatavojas 
pieplūdumam


