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ĪSUMĀ

25. oktobrī
1616. Nīderlandiešu 
kapteinis Dirks Hartogs 
kļuva par otro zināmo 
eiropieti, kurš sasniedzis 
Austrāliju. Viņš krastā 
izsēdās kontinenta rietumu 
piekrastes salā, ko vēlāk 
nosauca viņa vārdā.

1938. ASV Dubjūkas 
arhibīskaps Frensis 
Bekmens svinga mūziku 
nosauca par deģenerātu 
mūzikas sistēmu, kuras 
mērķis ir sagraut jauniešu 
morālo nostāju, brīdinot, ka 
svinga klausīšanās cilvēkus 
ved uz elles ceļa.

1940. Sākās lata 
nomaiņa ar PSRS rubli 
attiecībās 1:1. Lata reālā 
vērtība gan bija vismaz 
trīs reizes augstāka. 1941. 
gada 25. martā latu pilnībā 
izņēma no apgrozības.

1999. Skrundas 
radiolokācijas staciju 
pameta pēdējās Krievijas 
militārpersonas.

2001. ASV 
programmatūru gigants 
“Microsoft” izdeva 
operētājsistēmu “Windows 
XP”.
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Turcija pasludinājusi par 
persona non grata desmit 
rietumvalstu vēstniekus, kuri 
pieprasījuši turku aktīvista Osmana 
Kavalas atbrīvošanu, paziņojis 
Turcijas prezidents Redžeps Tajips 
Erdogans. Vēstnieku konkrētu 
izraidīšanas datumu Erdogans 
nenosauca. 64 gadus vecais 
uzņēmējs un filantrops Kavala 
atrodas ieslodzījumā kopš 2017. 
gada un vēl nav saukts tiesas 
priekšā. ASV, Vācijas, Kanādas, 
Dānijas, Somijas, Francijas, 
Nīderlandes, Jaunzēlandes, 
Norvēģijas un Zviedrijas vēstnieki 
pirms nedēļas nāca klajā ar kopīgu 
paziņojumu, kurā teikts, ka Kavalas 
aizturēšana met ēnu pār Turciju, 
un aicināja ātri un taisnīgi atrisināt 
viņa lietu. Kavala apsūdzēts 
saistībā ar protestiem pret valdību 
2013. gadā un neveiksmīgo 
militāro apvērsumu 2016. gadā.

ASV septembrī pārtverti 
aptuveni 192 000 migrantu, kuri 
mēģinājuši nelikumīgi šķērsot 
ASV un Meksikas robežu, ziņo 
Savienoto Valstu Muitas un 
robežsardzes dienests. Lai gan tas 
ir par 9% mazāk nekā augustā, 
tas ir ievērojami vairāk nekā pērn, 
kad prezidenta amatu vēl ieņēma 
Donalds Tramps un tika pārtverti 
tikai nepilni 58 000 nelegālo 
imigrantu. Vairumu nelegālo 
imigrantu ASV varasiestādes 
nekavējoties izraida, un daudzi no 
tiem atkal mēģina laimi. Uz ASV 
prezidentu Baidenu tiek izdarīts 
arvien lielāks spiediens, nelegālo 
imigrantu skaita pieaugumā 
vainojot viņa administrāciju.

Lai aicinātu iedzīvotājus vakcinēties, Indijas medmāsas Bangaloras slimnīcā attēlo 
daudzroku dievieti Durgu. Pusgadu pēc medicīnas sistēmas sabrukuma Indija paziņoju-
si, ka šajā valstī ir iepotēta miljardā kovidvakcīnas deva.

VAKCINĒJIES!VAKCINĒJIES!

Eiropas Parlaments (EP) pra-
sa uzsākt rūpīgu izmeklēšanu 
saistībā ar ikvienu žurnālistu 
pētījuma “Pandoras dokumen-
ti” atmaskoto pārkāpumu, kas 
veikts kādā no Eiropas Savienī-
bas (ES) jurisdikcijām.

Deputāti arī prasa, lai Ei-
ropas Komisija (EK) spertu ju-
ridiskus soļus pret ES valstīm, 
kuras pienācīgi nepiemēro spēkā 
esošos tiesību aktus. 

EP deputāti pauž īpaši 
skarbu nosodījumu attiecībā 
uz pašreizējiem un agrāka-
jiem ES politiķiem: Čehijas 
premjerministru Andreju 
Babišu, Kipras prezidentu 

Niku Anastasiadi, Nīderlan-
des finanšu ministru Vopki 
Hūkstru, agrāko Lielbritāni-
jas premjerministru Toniju 
Blēru, kā arī agrāko Maltas 
ministru un EK komisāru Džo-
nu Dalli. Rezolūcijā kritizēts 
arī Azerbaidžānas prezidents 
Ilhams Alijevs un Melnkalnes 
prezidents Milo Dukanovičs.

EP mudina dalībvalstis un 
EK aktīvāk rīkoties, lai iden-
tificētu faktiskos īpašniekus – 
personas, kuras gūst labumu no 
pastkastītes uzņēmumu struk-
tūras, – un apmainītos informā-
cijā par viņiem. 

EP ieskatā, EK būtu jāvēršas 

Prasa sākt izmeklēšanu
pret šīm valstīm, turklāt būtu jā-
nāk klajā ar priekšlikumiem, kas 
regulētu tā dēvētās “zelta pilso-
nības” un uzturēšanās shēmas, 
proti, shēmas, saskaņā ar kurām 
pilsonību vai uzturēšanās at-
ļauju iegūst, finansiāli ieguldot 
attiecīgajā valstī. EK arī būtu 
jānovērtē, cik efektīva ir politiski 
nozīmīgu personu identificēša-

na un pastiprinātas uzticamības 
pārbaudes īstenošana.

Starptautiskā pētniecisko 
žurnālistu konsorcija koordi-
nētais pētījums “Pandoras do-
kumenti” jeb “Pandora Papers” 
liecina, ka pasaules politiķi, 
tostarp esošie un bijušie valstu 
un valdību vadītāji, noslēpuši 
miljonus ārzonu firmās.w

Kolumbijas varas iestādes 
paziņojušas, ka notverts šīs 
valsts visvairāk meklētais nar-
kobarons Dairo Antonio Usuga. 
“Šis notikums ir salīdzināms 
tikai ar Pablo Eskobara noga-
lināšanu deviņdesmitajos ga-
dos,” sacīja valsts prezidents 
Ivans Duke Markess. 

Usuga, kurš pazīstams 
ar iesauku Otoniels, ir vis-
bīstamākais narkotiku kon-
trabandists pasaulē, kurš 
atbildīgs par policistu, ka-
ravīru, sabiedrībā nozīmīgu 
personu slepkavībām un ne-
pilngadīgo iesaistīšanu savā 
noziedzīgajā darbībā. 

Kolumbijas varas iestādes 

50 gadus veco Otonielu sagūs-
tīja speciālas operācijas laikā 
Urabas reģiona lauku apvidū 
Antiokijas provincē. Operācijā 
viens policists gājis bojā.

Otoniels ir narkotiku karte-
ļa “Clan del Golfo” līderis. ASV 
Valsts departaments šo karteli 
raksturo kā labi bruņotu un 
ārkārtīgi vardarbīgu. 

Tajā iesaistīti bijušie te-
roristisko organizāciju da-
lībnieki, un kartelis izmanto 
vardarbību un iebiedēšanu, 
lai kontrolētu narkotiku kon-
trabandas ceļus, kokaīna ap-
strādes laboratorijas, ātrlaivu 
atiešanas punktus un slepenas 
nosēšanās vietas.w

Baltais nams paziņojis, ka 
līdz nākamā gada 15. decem-
brim atlikta ar ASV preziden-
ta Džona Kenedija slepkavības 
izmeklēšanu saistīto slepeno 
dokumentu publiskošana. 2018. 
gadā iepriekšējais ASV prezi-
dents Donalds Tramps nodeva 
atklātībai vairākus tūkstošus 
iepriekš slepenu dokumentu.

Baltais nams tagad paziņo-
jis, ka arhivāriem nepieciešams 
vairāk laika, lai sagatavotu do-
kumentus publiskošanai, jo to 
aizkavējusi pandēmija.

Desmit mēnešus ilgajā 
izmeklēšanā, ko vadīja Aug-
stākās tiesas tiesnesis Ērls 
Vorens, tika konstatēts, ka 
bijušais jūras kājnieks Lī 
Hārvijs Osvalds, kas sašā-
va Kenediju, rīkojies viens 
pats.

Taču izmeklēšanas komisija 
tika kritizēta par nepilnvērtī-
gu darbu, un vēlāk Kongresa 
komiteja atzina, ka Kenedijs, 
iespējams, ticis noslepkavots 
sazvērestības rezultātā.w

Zviedrijas vēstniecība Latvijā 
mikroblogošanas vietnē Twitter 
paziņojusi, ka Zviedrija palīdzēs 
Latvijai ar 120 ventilatoriem, 
30 sūkņiem un nedaudz vairāk 
nekā 300 monitoriem. 

Ziņu aģentūra LETA Latvijas 
premjera Krišjāņa Kariņa birojā 

noskaidroja, ka Latvija izsū-
tījusi lūgumu ES dalībval-
stīm apzināt to rīcībā esošos 
resursus, ko varētu sniegt 
atbalstam Latvijas veselības 
aprūpes kapacitātes uzlabo-
šanai, pieaugot ar Covid-19 infi-
cēto stacionēto skaitam.w

Vēl nepubliskos

Notverts narkobarons

Nosūtīs aprīkojumu

Izraēla atzinusi sešas va-
došas palestīniešu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas par 
teroristiskām organizācijām, 
un šo lēmumu nekavējoties no-
sodīja Palestīnas pašpārvalde 
un starptautiskās cilvēktiesību 
organizācijas.

Izraēla izskaidroja savu lē-
mumu ar to, ka šīs organizācijas 
finansē Palestīnas atbrīvošanas 
Tautas fronti (PATF), un paziņoja, 
ka šogad jau informējusi Eiropas 
ziedotājus par šo organizāciju 
finansiāliem pārkāpumiem.

Aizsardzības ministrija 
apsūdzēja šīs organizācijas 
slepenā sadarbībā ar PATF 
– kreiso kaujinieku grupē-
jumu, kas 20. gadsimta sep-

tiņdesmitajos gados īstenoja 
lidmašīnu nolaupīšanas un 
kuru vairākas Rietumvalstis 
ir iekļāvušas melnajos sa-
rakstos.

Izraēlas aizsardzības mi-
nistrs Benijs Gancs aicināja 
pasaules valstu valdības un or-
ganizācijas atturēties no kontak-
tiem ar organizācijām un gru-
pējumiem, kas uzkurina terora 
liesmas.

Cilvēktiesību organizācijas 
“Amnesty International” un 
“Human Rights Watch” kopīgā 
paziņojumā atzīmēja, ka Izraēla 
ar savu lēmumu pasludinājusi šīs 
sešas organizācijas ārpus likuma, 
pakļaujot to biedrus drošības 
spēku reidiem un arestiem.w

Pilsoniskās organizācijas – 
teroristiskas


