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ĪSUMĀ

1. novembrī
1520. Portugāļu 
jūrnieks Fernando 
Magelāns sasniedza 
šaurumu starp 
Dienvidameriku un 
Ugunszemi, kas savieno 
Kluso un Atlantijas okeānu. 
Šaurumu vēlāk nodēvēja 
Magelāna vārdā.

1814. Sākās Vīnes 
kongress, lai pārrakstītu 
Eiropas politisko karti pēc 
Francijas sakaušanas.

1925. Darbu sāka Rīgas 
radiofons. Pirmā pārraide 
bija pieslēgšanās Operas 
teātrim, no kura translēja 
Dž. Pučīni operu “Madame 
Butterfly”. 

1969. Pēc septiņu gadu 
pārtraukuma Elviss Preslijs 
atgriezās “Billboard” 
mūzikas topa virsotnē ar 
dziesmu “Suspicious Minds”.
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Gulbenes novadā kāds šo-
feris komandantstundas naktī 
policijas pārbaudes laikā uzspri-
dzinājis savu automašīnu, ievai-
nojot divus policistus, bet pēc 
tam centies nozagt likumsargu 
automašīnu un ar to aizbēgt.

Galgauskas pagastā policis-
ti vienos naktī pamanīja kādu 
“Volkswagen” markas automa-
šīnu un apturēja to, lai noskaid-
rotu iemeslus, kāpēc persona 
atrodas ārpus savas dzīvesvie-
tas ierobežojumu laikā.

Šoferis caur šauru loga 

spraudziņu padeva savus do-
kumentus policistiem un uzreiz 
aizvēra logu, un vairs nav sadar-
bojies ar policistiem, kuri tobrīd 
sajutuši gaisā gāzes smaku. Tad 
šoferis automašīnā piešķīla 
uguni un notika eksplozija, 
vīrietim uzspridzinot auto-
mašīnā esošo gāzes balonu.

Spēcīgais sprādziens abus 
policistus aizmeta prom no au-
tomašīnas, savukārt šoferis tika 
izsviests no transportlīdzekļa. 
Vīrietis tomēr spējis iekļūt VP 
trafarētajā automašīnā un mē-

ģinājis to nozagt.
Mazāk cietušais policists pa-

manīja notiekošo un steidzās 
apturēt vīrieti, kurš uzbrucis 
policistam, nesekmīgi cenšoties 
atņemt dienesta ieroci. 

Cīniņš starp policistu un 
vīrieti, kas sākās policijas au-
tomašīnā, turpinājies grāvī. 
Tobrīd atguvusies arī policis-
te, kura sprādzienā bija guvusi 
smagu sejas traumu, un steigu-
sies palīgā kolēģim.

Policiste, kura bija tuvāk au-
tomašīnai un sprādzienā guva 

smagākus miesas bojājumus, 
nogādāta medicīnas iestādē 
Rīgā. Otram likumsargam gūtās 
fiziskās traumas nebija tik no-
pietnas, savukārt aizturētajam 
vīrietim nebija nepieciešama 
medicīniskā palīdzība.

Policisti vēsta: “pirmšķieta-
mi vīrieša darbības bijušas ap-
zinātas”. Vīrieša rīcības motīvi 
vēl tiek skaidroti, bet sākotnēji 
viņš sacījis, ka šādi izlēmis rī-
koties saistībā ar Covid-19 un 
vakcināciju, par ko viņam esot 
bijušas nesaskaņas arī ikdienā.w

Ķīna brīdinājusi Lietuvu un 
Eiropas amatpersonas nesaraut 
attiecības sakarā ar Taivānas 
un Lietuvas lēmumiem atvērt 
pārstāvniecības.

Ķīna stingri iebilst pret 
oficiāliem kontaktiem starp 
Taivānu un valstīm, kurām ir 
diplomātiskās attiecības ar 
Ķīnu, pavēstīja Ārlietu minis-
trijas preses pārstāvis Vans 
Veņbins.

Lietuvas lēmums atļaut 
Taivānai veidot pārstāvniecību 
Lietuvā, tās nosaukumā atklāti 
lietojot vārdu “Taivāna”, sanik-
nojis Ķīnu, kas cenšas nepieļaut 
nekādus Taivānas mēģinājumus 

darboties kā neatkarīgai valstij. 
Lietuva daudz kritizējusi 

cilvēktiesību situāciju Ķīnā, 
bloķējusi šīs valsts investī-
cijas, bet maijā pavēstīja, ka 
izstājas no Ķīnai nozīmīgā 
ekonomiskās un politiskās 
sadarbības formāta 17+1, 
kurā piedalās galvenokārt 
Viduseiropas un Austrumei-
ropas valstis.

Ķīna savukārt pēdējā lai-
kā sākusi atcelt tiešos kravas 
vilcienu reisus uz Lietuvu un 
pārtikas eksporta atļauju iz-
došanu, samazinājusi Lietuvas 
uzņēmumiem kredītlimitus un 
paaugstinājusi cenas.w

Valsts policija (VP) sākusi 
kriminālprocesu un aizturēju-
si vīrieti, kurš uz ielas Vecrīgā 
agresīvi vērsās pret Saeimas 
deputātu Juri Pūci (AP).

Sociālajos tīklos izplatīto vi-
deo, kurā redzams, ka kāda per-
sona seko Saeimas deputātam 
un bezkaunīgi, agresīvi izturas, 
ignorējot vispārpieņemtās uz-
vedības normas. 

Kratīšanas laikā pie per-
sonas tika konstatēts mai-
siņš ar zaļganbrūnu augu 
izcelsmes vielu, iespējams, 
marihuānu. Šī persona jau 

iepriekš nonākusi policijas re-
dzeslokā par dažādiem likum-
pārkāpumiem. Aģentūras LETA 
rīcībā esošā informācija liecina, 
ka agresīvais vīrietis draudējis 
vairākiem masu mediju pār-
stāvjiem, piemēram, “Re:Baltica” 
žurnālistes par draudiem ziņo-
jušas pat divreiz – pirmoreiz 
lieta tika sākta, bet izbeigta, 
bet šogad, kad policijā vērsu-
šies vairāki mediji ar apvienotu 
iesniegumu, pārbaude beigu-
sies ar atteikumu sākt lietu, jo 
draudi esot bijuši viedoklis, bet 
mediju darbs neesot traucēts.w

Traģēdija 
Spānijā

Kāds vīrietis gāja bojā no 
liela asiņu zaudējuma, ko izrai-
sīja ievainojumi, kas gūti vēršu 
skriešanas festivālā Spānijas 
austrumos. Tas ir pirmais šāds 
nāves gadījums valstī, kopš šādi 
pasākumi atsākās pēc Covid-19 
ierobežojumu atvieglošanas va-
sarā.

55 gadus vecajam vīrie-
tim festivālā Ondā vairāk-
kārt uzbruka vērsis. Citi fes-
tivāla dalībnieki mēģināja 
novērst dzīvnieka uzmanī-
bu, taču viņiem tas neizde-
vās. Ondas pašvaldība atcēla 
pārējos sestdienas festivāla 
pasākumus.

Vēršu skrējienam pa pilsētas 
ielām parasti seko vēršu cīņas 
tajā pašā dienā. Pagājušajā gadā 
veiktajā aptaujā noskaidrots, 
ka 46,7% spāņu atbalsta vēr-
šu cīņu aizliegšanu, bet 34,7% 
neatbalstīja.w

Ekvadora piektdien 
apturēja kāpšanu piecos kalnos 
nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ pēc 
tam, kad lavīnā gāja bojā trīs 
alpīnisti un vēl trīs pazuda bez 
vēsts. 16 alpīnistu grupa iekļuva 
lavīnā, kad viņi kāpa Čimboraso 
– vulkānā, kas ir Ekvadoras 
augstākā virsotne. Ekvadorā 
sestdien sākās piecas dienas ilgas 
brīvdienas, kas ir garākās visa 
gada laikā. Tiek lēsts, ka to laikā 
vairāk nekā miljons cilvēku varētu 
doties ceļojumos.

Afganistānas austrumos 
talibu kaujinieki atklājuši uguni 
uz kāziniekiem par mūzikas 
spēlēšanu, nogalinot vismaz divus 
cilvēkus un desmit ievainojot. 
Incidents noticis piektdienas 
vakarā austrumu provincē 
Nangarhārā. Kāds vietējais 
iedzīvotājs pavēstīja, ka sākotnēji 
talibi atļāva ciema iedzīvotājiem 
spēlēt mūziku, taču vēlāk viņu 
kaujinieki uzbruka kāzu svinībām. 
Talibi pilnībā aizliedza mūziku, 
kad viņi valdīja Afganistānā no 
1996. līdz 2001. gadam, uzskatot 
to par islāmam neatbilstošu.

Baltkrievijas varasiestādes 
nobloķējušas Vācijas valsts 
atbalstītās starptautiskās 
raidsabiedrības “Deutsche Welle” 
(DW) tīmekļa vietni. Jau pirms šī 
Minskas režīma soļa Baltkrievijā 
tikuši nobloķēti arī citi ziņu portāli. 
Baltkrievijas Iekšlietu ministrija 
skaidro, ka DW vietne nobloķēta, 
jo tajā bijušas saites uz vietnēm, 
ko Baltkrievijas tiesas atzinušas 
par ekstrēmistiskām. DW vietnes 
nobloķēšana ir Minskas režīma 
izmisuma solis, sacīja DW 
ģenerāldirektors Pēters Limburgs. 
Vācijas vēstnieks Minskā lūdzis 
varasiestādes skaidrot bloķēšanas 
iemeslus, kā arī mudinājis 
atjaunot piekļuvi vietnei, sacīja 
Vācijas Ārlietu ministrijas 
pārstāvis sakariem ar presi. 

Mūsdienās Helovīnu jeb Visu svēto dienu svin visā pasaulē. Arī Gvatemalā, kur zvē-
rudārza kopēji baro dzīvniekus ar augļiem, kas izgrebti atbilstoši šo svētku tradīci-
jām, un dāvanām, kas pildītas ar graudiem un citiem zvēru našķiem.
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Ķīna brīdina Lietuvu Aizturēts huligāns, 
kurš vērsies pret J. Pūci

TRILLERIS GULBENĒ 
ar sprādzienu un cietušajiem


