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ĪSUMĀ

4. novembrī
1576. Spānija 
Astoņdesmit gadu karā 
sagrāba Antverpeni, kas 
pēc trim dienām tika 
gandrīz pilnībā iznīcināta.

1922. Britu arheologs 
Hovards Kārters un 
viņa komanda atrada 
ieeju Ēģiptes faraona 
Tutanhamona kapā.

1979. Irānas kaujinieki 
ieņēma ASV vēstniecību 
Teherānā, sagūstot 90 
ķīlniekus. Irānas ķīlnieku 
krīze ilga 444 dienas.

2003. Rīgā svinīgi 
atklāja jauno rātsnamu. 

2018. Francijas 
Klusā okeāna teritorijas 
Jaunkaledonijas  
iedzīvotāji referendumā 
nobalsoja pret  
neatkarību.
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Topošās koalīcijas partneri 
“Jaunā vienotība” (JV), “Apvie-
notais saraksts” (AS) un Nacio-
nālā apvienība (NA) vakar JV 
birojā parakstījuši sadarbības 
memorandu.

Valdības veidošanas sarunas 
turpināsies ar politisko spēku at-
bildības jomu sadalījumu. Uzreiz 
pēc tam partijas sāks darbu pie 
valdības deklarācijas.

Sadarbības memoranda 
projekts paredz politisko spē-
ku gatavību uzņemties atbil-
dību par valsts attīstību un 
tautas labklājību un vienoša-
nos par valdības izveidošanas 
pamatprincipiem un kopīgi 
izvirzītajiem mērķiem – valsts 
drošības stiprināšanu, ekonomi-
kas izaugsmi un sociāli taisnīgas, 
iekļaujošas sabiedrības attīstību.

Topošās koalīcijas mērķis būs 
nesaudzīga cīņa pret korupciju, 
konkrēts finansējums no iekš-
zemes kopprodukta (IKP) iekšē-
jai drošībai, kā arī uz pacientu 
orientētas valsts veselības ap-

drošināšanas ieviešana, liecina 
aģentūras LETA rīcībā nonāku-
šais topošās koalīcijas partneru 
sadarbības memoranda projekts.

Veidojamās valdības kopīgi 
sasniedzamie prioritārie mērķi 
būtu iestāties par saliedētu un 
vienotu Latvijas tautu, kuras 
pamatu veido latviešu valoda, 
kultūra un vienota vēsturiskā at-
miņa, uzlabot latviešu valodas kā 
vienīgās valsts valodas pozīcijas.

Tāpat, saskaņā ar memo-
randa projektu, valdības mēr-
ķis būtu stiprināt Latvijas infor-
matīvās telpas drošību, realizēt 
ilgtspējīgu tautas ataudzes po-
litiku demogrāfijas veicināša-
nai, kas vērsta uz pārdomātu 
pakalpojumu sniegšanu bērniem 
un vecākiem, balstoties uz prin-
cipu “bērns centrā” un novēršot 
bērnus audzinošo ģimeņu no-
kļūšanu nabadzības riska zonā.

Topošās valdības mērķis 
būtu konsekventi turpināt at-
balstīt Ukrainu tās cīņā par brī-
vību, kā arī iestāties par stingru 

sankciju politiku pret Krieviju un 
Baltkrieviju.

Attiecībā uz drošību memo-
randa projektā teikts, ka val-
dības mērķis ir ieviest valsts 
aizsardzības dienestu no 2023. 
gada vidus, kā arī palielināt fi-
nansējumu aizsardzībai, 2027. 
gadā tam sasniedzot 3% no IKP. 
Tāpat politiķi apņemtos palielināt 
iekšējās drošības un sabiedriskās 
kārtības finansējumu, 2026. gadā 
tam sasniedzot ne mazāk kā 2,5% 
no IKP, izstrādāt un ieviest efek-
tīvu krīžu pārvaldības un civilās 
aizsardzības organizācijas sistē-
mu, kā arī turpināt valsts ārējās 
robežas izbūvi un nostiprināšanu.

Memoranda projektā piemi-
nēti arī citi temati – kultūra, tie-
siskas un demokrātiskas valsts 
pamatprincipi, valsts varas da-
līšana, cīņa pret korupciju,  tie-
siskums, iedzīvotāju tiesiskā un 
sociālā aizsardzība, iekļaujoša 
izglītība valsts valodā, izglītība 
un zinātne, valsts kapitālsabied-
rības, ēnu ekonomikas samazi-

nāšana, enerģētiskā pašpietieka-
mība, sašķidrinātās dabasgāzes 
terminālis Skultē. 

Atbildības sadalījuma pie-
dāvājumā “Jaunajai vienotībai” 
(JV) valdībā paredzēts ieņemt 
septiņus amatus – Ministru pre-
zidenta, finanšu ministra, ārlietu 
ministra, izglītības un zinātnes 
ministra, tieslietu ministra, kli-
mata un enerģētikas ministra un 
labklājības ministra.

“Apvienotajam sarakstam” 
(AS) – iekšlietu ministra, zem-
kopības ministra, veselības mi-
nistra un reģionālās attīstības 
ministra amats kopā ar atbildību 
par digitalizācijas jomu.

Nacionālajai apvienībai pa-
redzēts ieņemt četrus ministru 
posteņus – aizsardzības ministra, 
kultūras ministra, satiksmes mi-
nistra un ekonomikas ministra 
amatus.

Piektdien, 4. novembrī, pa-
redzēta trīs partiju tikšanās, lai 
apspriestu AS un NA redzējumu 
par šo piedāvājumu.w

Administratīvā rajona tiesa 
noraidījusi SIA “Yandex” pieteiku-
mu par Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes 
(NEPLP) lēmuma atcelšanu, kurā 
ierobežota Latvijā pieejamā tī-
mekļa vietne yandex.ru, liecina 
publiski pieejamais spriedums.

Ar NEPLP šī gada 7. aprīļa lē-
mumu cita starpā nolemts ierobe-
žot Latvijā pieejamo tīmekļa viet-
ni yandex.ru, liedzot piekļuvi šīs 
tīmekļvietnes domēna vārdiem 
vai interneta protokola adresēm 
un ierobežojot piekļuvi Latvijas 
teritorijā pieejamās yandex.ru 

dublējošām spoguļlapām.
NEPLP norādīja, ka pārbau-

des laikā konstatēts, ka yandex.
ru tiek izplatīta sagrozīta un 
nepatiesa informācija par no-
tikumiem pasaulē, tajā skaitā 
arī par karu Ukrainā, attaisnojot 
Krievijas veiktās darbības. Pa-
dome norādījusi, ka šādas ziņas 
Latvijas informatīvajā telpā var 
radīt maldīgu priekšstatu par 
notikumiem pasaulē, negatīvi 
ietekmēt dažādu sabiedrības 
grupu līdzāspastāvēšanu un 
radīt apdraudējumu Latvijas 
valsts drošībai. w

Studenti kopā ar domu-
biedriem publicējuši portā-
lā manabalss.lv iniciatīvu ar 
prasību samazināt maksu par 
attālinātajām mācībām stu-
dentiem, kuri studē klātienē 
vai neklātienē.

Iniciatīvas autori ierosi-
na samazināt mācību maksu 
studentiem, kuri studē pilna 
vai nepilna laika studijās un ku-
rus universitāte ir nosūtījusi uz 
tālmācību.

Iniciatīvā norādīts arī uz ne-
pieciešamību samazināt studiju 
maksu vai kompensēt studen-
tu izmitināšanu kopmītnēs, 
tehniski nodrošināt ar mācību 

programmām un pilnu piekļuvi 
zinātniskajām publikācijām.

Iniciatīvas autori izceļ gan 
tālmācības pozitīvos, gan nega-
tīvos aspektus. Galvenā problē-
ma esot tālmācības kvalitāte un 
tas, cik pilnvērtīgi studenti var 
apgūt teorētiskās un praktiskās 
iemaņas, atrodoties mājās.

Lai gan Covid-19 aktualitāte 
esot mazinājusies, universitā-
tes nolēmušas samazināt gai-
sa temperatūru augstskolās un 
pārcelt studentus uz tālmācību, 
lai taupītu apkuri un elektro-
enerģiju, taču studenti maksā 
pilnu maksu par studijām un 
arī par kopmītni.w

Nīderlandes tiesa diviem 
klimata aktīvistiem no organi-
zācijas “Just Stop Oil”, kuri pagā-
jušajā mēnesī Hāgā Maurichei-
sas muzejā sarīkoja uzbrukumu 
Jana Vermēra gleznai “Meitene 
ar pērļu auskaru”, piespriedusi 
divu mēnešu cietumsodu. Viens 
cietumsoda mēnesis būs nosa-
cīts sods.

Viens no notiesātajiem aktī-
vistiem akcijas gaitā pielīmēja 

sevi pie gleznas aizsargstikla. 
Otrs akciju filmēja un uzfilmēto 
video publicēja internetā.

Trešais vīrietis, kurš sevi 
pielīmēja pie muzeja sienas 
un apšķieda gleznu ar tomā-
tu zupu, tiesas priekšā stāsies 
šodien.

Glezna uzbrukumā ne-
cieta, norādīja muzeja pār-
stāvji. Nelieli bojājumi nodarīti 
gleznas rāmim un sienai.w

Nouslijas safari parka darbiniekus Anglijā pārstei-
gusi baltā degunradža mazuļa nākšana pasaulē. Jau 
sen bija pagājis datums, kad mazajam degunradzim bija 
jānāk pasaulē, tādēļ tika uzskatīts, ka mazuļa mātes Meru 
grūtniecība ir neveiksmīga. Nedēļu vecais un vairāk nekā 
60 kilogramu smagais retais dzīvnieciņš jau dzīvespriecīgi 
spriņģo pa savu voljeru.

MAZULIS

Ziemeļkoreja ceturtdien 
izšāva trīs ballistiskās 
raķetes, no kurām viena 
pamudināja Dienvidkoreju 
un Japānu brīdināt savus 
iedzīvotājus meklēt patvērumu. 
Starpkontinentālās ballistiskās 
raķetes izmēģinājums, pēc 
visa spriežot, bija neveiksmīgs, 
pavēstīja Dienvidkorejas 
armija. Raķešu izšaušanas 
dēļ Dienvidkoreja un ASV 
paplašinājušas notiekošo 
gaisa spēku manevru vērienu, 
norādot uz Phenjanas 
provokācijām. 

Krievijas vēstniecība 
Polijā, kas vairāk nekā 40 gadus 
nomāja ēkas Varšavas tuvumā, 
ir tās pilnībā izpostījusi. Liela 
parāda dēļ nomas vienošanās 
šī gada aprīlī tika izbeigta, 
bet, par spīti atkārtotiem 
aicinājumiem, vēstniecība 
neatbrīvoja šo īpašumu, tāpēc 
Polijas varas iestādēm nācās to 
atņemt. Krievijas vēstniecības 
nomātajās ēkās ir izsisti logi, 
sapuvusi grīda un iebrukuši 
jumti, turklāt no sienām izrauti 
kabeļi.

Katara, kas uzņems 
Pasaules kausa futbolā 
finālturnīru (PK), ilgstoši 
organizējusi plaša mēroga 
izlūkdienestu operāciju 
pret Starptautisko Futbola 
federāciju asociāciju (FIFA). 
Izlūkdienestu mērķis bija 
novērst PK rīkošanas tiesību 
atņemšanu Katarai pēc tam, 
kad aktualizējās problēma 
saistībā ar cilvēktiesību 
problēmām valstī. Otrs 
izlūkdienestu mērķis bija mainīt 
Vācijas Futbola federācijas 
bijušā prezidenta Teo 
Cvancigera kritisko attieksmi 
pret PK finālturnīra rīkošanas 
tiesību piešķiršanu Katarai. 

Topošās koalīcijas partijas 
paraksta sadarbības memorandu

Piespriež cietumsodu Prasa samazināt 
studiju maksu

“Yandex” joprojām aizliegts


