
Augstskolu reforma.
Kā interesēs?

0 «Nevaram būt droši, ka pārvaldības padomes ieceltie ārējie eksperti nepārstāvēs politisko partiju intereses,» bažas par izglītības 
un zinātnes ministres steigā virzīto, ar nozari neizrunāto reformu pauž Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons.  
 F o t o – K r i s ta p s K a l n s , D i e na s m e D i j i

redzam, ka konceptuālajā ziņojumā ir paslēpta ideja 
piespiedu kārtā apvienot augstskolas, kā arī pārdalīt 
to īpašumus, pat nekonsultējoties ar augstskolām, 
saka rsU rektors aigars pētersons 4. lpp.

WWW.DiEna.lV    seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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pilsētnieks ar laukos iegū-

tu rūdījumu. Matīss Mik-
nis: «Bobslejs ir īstu veču 

sports, jo nepieciešama 
dzelzs griba, lai izturē-

tu aukstumu un ilg-
stošo prombūtni no 
mājām» 14. lpp.

Koronavīruss infi- 
cējis globālo eko- 
nomiku. Pārvieto- 
šanās un preču 
loģistikas ierobe- 
žojumus izjūt 
pasaulē 8. lpp.
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neskaidrība vēl 

neizplēn. «pelēkais 

saraksts» – zaudēta 

reputācija un lēnā- 

ka naudas plūsma

spodrināt ostu un autoostu
Ieilgušās cīņas par varu Rīgas domē radīju-
šas visai traģikomisku iespaidu par mūsu 
galvaspilsētas pārvaldību un par domē ie-
vēlētajiem politiskajiem spēkiem.

2. lpp.

Būs taupīgi bez Kaimiņa
Nevarēja nepamanīt kontrastu starp atse-
višķās runās izskanējušo aicinājumu uz 
dialogu ar sabiedrību un sapulcē valdošo 
neiecietību pret alternatīviem viedokļiem. 
Tika darīts viss, lai neizskanētu partijas bi-
jušā līdera Artusa Kaimiņa vārds.

6. lpp.

populistu cīņas valdībā
«Nav brīnums, ka abu populistiskāko koalī-
cijas partiju – JKP un KPV LV – starpā valda 
ķīviņi,» norāda politologs Filips Rajevskis, 
komentējot abu partiju saķeršanos, kas vai-
nagojusies ar Bordāna paziņojumu, ka viņš 
pieprasa Nemiro demisiju.

3. lpp.

Biļetīti uz roterdamu, 

lūdzu!

Dziedātājas Samantas Tīnas ilgais ceļš līdz 
Eirovīzijas dziesmu konkursam. «Esmu ga-
tava uzvarēt.»

9. lpp.
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