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1468. Burgundijas 
hercoga Šarla I karaspēks 
nopostīja Lježu.

1812. Krievijas spēki 
Vjazmā sakāva Napoleona 
armiju, kas atkāpās no 
Maskavas.

1919. Latvijas armija 
Rīgā no ziemeļiem sāka 
uzbrukumu bermontiešu 
spēkiem.

1957. Padomju 
Savienība palaida kosmosā 
pirmo kosmosa kapsulu 
“Sputņik II” ar suni Laiku, 
kurš dažas stundas 
pēc starta gāja bojā no 
karstuma un stresa.

2020. ASV prezidenta 
vēlēšanās demokrāts Džo 
Baidens uzvarēja līdzšinējo 
valsts galvu republikāni 
Donaldu Trampu.
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Valsts policija (VP) atkārtoti 
konstatējusi epidemioloģisko no-
teikumu neievērošanu organizā-
cijas “Jaunā paaudze” rīkotajos 
reliģiskajos pasākumos, liecina 
aģentūras LETA rīcībā esošā 
informācija.

Policija informē, ka tās re-
dzeslokā ir nonākusi kāda re-
liģiskā organizācija, kura, par 
spīti valstī noteiktajiem epide-
mioloģiskajiem noteikumiem un 
policijas brīdinājumiem, turpina 
klaji neievērot likumus, rīkojot 
reliģiskus pasākumus klātienē 
un neņemot vērā maksimālo ap-
meklētāju skaitu, kas paredzēts 
likumā.

Zemgales iecirkņa policisti 27. 
un 31. oktobrī veica plānotas pār-
baudes reliģiskās organizācijas 
vietā Rīgā, Šampēterī. Pirmajā 
pārbaudē policisti konstatēja, 

ka pasākumā piedalās apmē-
ram 50 cilvēku, savukārt ot-
rajā sanākušo cilvēku skaits 
bija jau apmēram 150.

Saistībā ar notikušo abās rei-
zēs pret organizāciju tika sākti 
administratīvie procesi. Juridis-
kai personai sods par epidemio-
loģisko noteikumu neievērošanu 
ir paredzēts līdz 5000 eiro.

VP norādīja, ka jau kopš pa-
vasara vairākas reizes ir konsta-
tēti pārkāpumi šīs organizācijas 
reliģisko pasākumu norises vietā. 
Policija iepriekš vairākas reizes 
bija brīdinājusi gan organizāci-
jas pārstāvi, gan citas atbildīgās 
personas, aicinot ievērot epide-
mioloģiskos noteikumus, taču šīs 
grupas dalībnieki nav izrādījuši 
pretimnākšanu un turpinājuši 
neievērot noteikumus. Vairākos 
administratīvo pārkāpumu pro-

Nigērijas lielākajā pilsētā 
Lagosā glābēji vakar meklēja 
izdzīvojušos sabrukušā 22 stā-
vu jaunceltnē. Vietējās varas-
iestādes sākotnēji ziņoja par 
vismaz pieciem bojā gājuša-
jiem un desmitiem bez vēsts 
pazudušajiem.

Neskatoties uz stipro lie-
tusgāzi, glābšanas dienestu 
darbinieki un vietējie iedzīvo-
tāji izmantoja prožektorus, lai 
strādātu visu nakti, rakdamies 
pa gruvešiem un metāla atlū-
zām. No drupām izglābti seši 
izdzīvojušie. Daļēji pabeigtais 
luksusa dzīvokļu debesskrāpis 
sabruka pirmdien. Sākotnēji ne-
bija zināms ne iemesls, kādēļ ēka 
sabruka, ne tas, cik cilvēku jop-
rojām iesprostoti zem gruvešiem.

Līdzīgi ēku sabrukšanas ga-
dījumi ir izplatīti visā Nigērijā. 
Saskaņā ar kādu pētījumu no 
2005. līdz 2020. gadam tikai 
Lagosā sagruvušas 52 ēkas. w

Pēc 15. novembra, beidzo-
ties valstī noteiktajai mājsēdei, 
iecerēts, ka spēkā paliks vairāki 
ierobežojumi, tāpat kā pamatā 
visi pakalpojumi un pasāku-
mi notiks tikai zaļajā režīmā, 
valdības sēdē pavēstīja vese-
lības ministra padomnieks 
Kaspars Bērziņš.

Viņš skaidroja, ka iecerēts 
atcelt iepriekšējos izņēmumus, 
kad pakalpojumus varēja saņemt 
nevakcinēti klienti gadījumā, 
ja pakalpojumu saņēmējs bija 
vakcinēts, kā arī tā dēvētos ne-
drošos pasākumus varēja sniegt 
ārtelpās.

Izņēmumi, kuri saglabā-

sies “sarkanajā režīmā”, iekļauj 
pastu, sabiedrisko transportu, 
finanšu pakalpojumus, fotog-
rāfijas dokumentiem, dažāda 
veida remontu, tostarp avāriju 
novēršanu, publiskos pakalpoju-
mus, ēdināšanas pakalpojumus 
līdzņemšanai un izmitināšanas 
pakalpojumus.

Plānots, ka notiks tikai kul-
tūras pasākumi ar sēdvietām, 
proti, aizvien nenotiks tādi pa-
sākumi, kuros nav sēdvietu, taču 
dievkalpojumi varēs notikt klā-
tienē – zaļajā režīmā. 

Šie pasākumi gan vēl nav 
spēkā – par tiem vēl nav panākta 
vienošanās starp ministrijām.w

Pentagons uzmanīgi vēro 
situāciju pēc ziņām par jaunu 
Krievijas karaspēka koncen-
trēšanos pie Ukrainas robežas, 
ziņo Pentagona preses sekretārs 
Džons Kērbijs.

ASV amatpersonas ir nobažī-
jušās par neizskaidrojamu Krie-
vijas armijas vienību pārvietoša-
nos šajā reģionā, vēsta laikraksts 
“The Washington Post”.

Sociālajos medijos ievie-
totos videoierakstos ir re-
dzams, kā armijas vilcieni un 
kravas automašīnu kolonnas 
pārvieto tankus un raķetes 
Krievijas dienvidrietumos 
pie Ukrainas robežas.

ASV amatpersona, kas vē-
lējās saglabāt anonimitāti, ap-
stiprināja, ka ir bijusi Krievijas 
armijas vienību pārvietošanās, 
lai gan ne tik lielā apmērā kā šī 
gada pavasarī. “Mums ir zināmi 

publiski ziņojumi par neparastu 
Krievijas militāro aktivitāti pie 
Ukrainas,” Kērbijs sacīja repor-
tieriem. “Mēs turpināsim kon-
sultēties ar sabiedrotajiem un 
partneriem par šo jautājumu (..) 
Kā mēs esam teikuši iepriekš, 
Savienotās Valstis būtu ļoti no-
bažījušās par jebkādām eskalē-
jošām vai agresīvām darbībām. 
Turpinām atbalstīt deeskalāciju 
reģionā un diplomātisku atrisi-
nājumu konfliktam Austrumu-
krainā,” sacīja Kērbijs. Par šo 
Krievijas armijas koncentrēšanos 
ziņots drīz pēc tam, kad ASV aiz-
sardzības ministrs Loids Ostins 
apmeklēja Melnās jūras reģionu, 
viesojoties NATO partnervalstīs 
Ukrainā un Gruzijā, kā arī NATO 
dalībvalstī Rumānijā, lai paustu 
solidaritāti un palielinātu atbal-
stu iespējamai konfrontācijai ar 
Krieviju šajā rajonā. w

Pasaulē ar Covid-19 saistīto 
nāves gadījumu skaits pārsniedzis 
5 miljonus, liecina ziņu aģentūras 
“Agence France Presse” (AFP) 
dati, kas apkopoti pēc oficiāliem 
avotiem. Jaunais upuru skaits 
sasniegts apmēram četrus 
mēnešus pēc tam, kad šādu nāves 
gadījumu skaits bija pieaudzis 
līdz 4 miljoniem. Tas noticis par 
spīti tam, ka mirstība no Covid-19 
samazinās, pateicoties vakcīnām, 
kuras jau saņēmuši vairāki 
miljardi cilvēku. Oktobra sākumā 
jauno nāves gadījumu skaits vienā 
dienā pirmoreiz saruka zem 8000, 
tomēr pasaulē vēl ir saglabājušies 
pandēmijas “melnie punkti”.

Vācijā aptuveni 2500 
ASV interneta tirdzniecības 
giganta “Amazon” darbinieki 
vakar rīkoja streiku, un 
arodbiedrības brīdinājušas, 
ka streiki var turpināties līdz 
pat Ziemassvētkiem. Streiki 
norisinās septiņos pasūtījumu 
izpildes centros, kuros “Amazon” 
sagatavo sūtījumus pirms to 
piegādēm. Sabiedriskā sektora 
darbinieku arodbiedrība “Verdi” 
aicina uzņēmumu nekavējoties 
šogad par 3% paaugstināt 
strādājošo algas, bet nākamgad 
vēl par 1,7%.

Afganistānas galvaspilsētā 
Kabulā otrdien uzbrukumā kara 
hospitālim nogalināti vismaz 
19 cilvēki un vēl 50 ievainoti. 
Pie ieejas plašajā slimnīcas 
kompleksā notikuši divi sprādzieni, 
kam sekojusi apšaude slimnīcas 
teritorijā, pavēstīja Afganistānā 
valdošās kustības “Taliban” 
pārstāvji un aculiecinieki. 
Talibu kontrolētā ziņu aģentūra 
“Bakhtar” sākotnēji ziņoja, ka 
vairāki, domājams, teroristu 
grupējuma “Islāma valsts” 
kaujinieki pēc sprādzieniem 
iekļuvuši slimnīcā, kur tos 
konfrontējuši talibu spēki.

Singapūras Siloso pludmalē vietējā Valsts vides aģentūra izlaidusi brīvībā īpaši 
apdraudēto knābjaino jūras bruņurupuču 85 mazuļus, kuru ligzda tika uzieta 
septembra sākumā. 

Meklē 
izdzīvojušos

“Jaunā paaudze” ignorē noteikumus
cesos jau ir pieņemti lēmumi.

Martā policija sāka 18 admi-
nistratīvo pārkāpumu procesus 
par Covid-19 ierobežojumu ne-
ievērošanu “Jaunajā paaudzē”.

Aģentūras LETA rīcībā eso-
šā informācija liecina, ka toreiz 
sodi piemēroti Irlavas ielā 7, kur 
saskaņā ar firmas.lv informāciju 
atrodas “Jaunās paaudzes” Rīgas 
draudze. Šī informācija liecina, 
ka draudzes vadībā ir Aleksejs 
Ļedjajevs, Olga Ļedjajeva un 
Igors Geskins.

Ļedjajevs savulaik bija viens 
no redzamākajiem protestētā-
jiem pret seksuālo minoritāšu 
aktivitātēm, kā arī viņš aģitējis 
pret vakcināciju, izmantojot sa-
zvērestību teoriju melus. Drau-
dzes vadītājs arī izpelnījies uz-
manību ar savu atbalstu bēdīgi 
slavenajam politiķim Aināram 
Šleseram, kurš, kopējot daudzas 
Donalda Trampa metodes, tai 
skaitā pretvakcinācijas retoriku, 
cenšas reanimēt savu politiķa 
karjeru.w

Pentagons vēro 
Krievijas aktivitātes

Zaļais režīms arī pēc lokdauna
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