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21. oktobrī
1520. Portugāļu ceļotājs 
Ferdinands Magelāns 
Dienvidamerikas dienvidos 
atklāja šaurumu, kas tagad 
pazīstams kā Magelāna 
šaurums.

1670. Rakstītajos 
avotos tiek minēts, ka 
kāds Priekules kalējs no 
Zviedrijas Johansons 
izgatavojis ierīci lidošanai, 
ko arī izmēģinājis.

1805. Trafalgāras kaujā 
admirāļa Lorda Nelsona 
vadītā britu flote pieveica 
franču un spāņu jūras 
spēkus, padarot britus par 
galveno spēku uz jūras līdz 
pat 20. gadsimtam.

1945. Francijā pirmo 
reizi sievietēm piešķīra 
balsstiesības vēlēšanās.

2014. Dienvidāfrikas 
paraolimpiskajam 
sprinterim Oskaram 
Pistoriusam piesprieda 
piecu gadu cietumsodu par 
savas draudzenes Rīvas 
Stīnkempas slepkavību.
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ASV varas iestādes atmas-
kojušas divas shēmas par aug-
sto tehnoloģiju pārdošanu Krie-
vijai, un vienā no tām apsūdzēti 
Latvijas pilsoņi, paziņojusi ASV 
Tieslietu ministrija.

Vienā no šīm shēmām ASV 
izvirzītas apsūdzības pieciem 
Krievijas pilsoņiem, kuri pie-
gādājuši ASV elektronikas 
komponentus Krievijas ieroču 
ražotājiem, un daži no šiem 
komponentiem ir atrasti kaujas 
laukā Ukrainā.

Otrajā shēmā trīs Latvijas 
pilsoņi un viens Ukrainas 
pilsonis apsūdzēti par mē-
ģinājumu nosūtīt Krievijai 
ASV ražotu augstas precizi-

tātes profilslīpmašīnu, kas 
var tikt izmantota ieroču 
ražošanā vai kodolieroču 
programmā.

Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pārstāvji aģentūrai LETA 
skaidroja, ka mēģinājums nogā-
dāt Krievijā sankcionēto preci 
– augstas precizitātes profilslīp-
mašīnu – atklāts, VID Muitas 
pārvaldei un VID Nodokļu un 
muitas policijai sadarbojoties 
ar Nodokļu un muitas proku-
ratūru, kā arī ar atbildīgajām 
ASV iestādēm.

Pārkāpums konstatēts, VID 
Muitas pārvaldei veicot kon-
troles pasākumus uz Latvijas-
Krievijas robežas un konstatējot 

mēģinājumu pārvest sankcijām 
pakļautās preces. Muita šo mē-
ģinājumu novērsa un lietu no-
deva VID Nodokļu un muitas 
policijas pārvaldei krimināllie-
tas ierosināšanai. Lietas izmek-
lēšanu un trīs aizdomās turamo 
aizturēšanu Latvijas teritorijā 
veica VID Nodokļu un muitas 
policijas pārvalde.

ASV Tieslietu ministrijas 
paziņojumā teikts, ka Latvijas 
pilsoņi Ēriks Mamonovs un Va-
dims Ananičs, kuri vadījuši Lat-
vijā reģistrēto uzņēmumu SIA 
“CNCWeld”, sazvērējušies ar 37 
gadus veco Ukrainas pilsoni un 
Igaunijas rezidentu Staņislavu 
Romanjuku un citām personām, 

tostarp Latvijas pilsoni Jāni Uzba-
li, kā arī privātpersonām Krievijā 
un Krievijā bāzētu uzņēmumu, 
lai pārkāptu ASV eksporta liku-
mus un kontrabandas ceļā ieves-
tu Krievijā ASV ražotu augstas 
precizitātes profilslīpmašīnu.

Latvijas pilsoņi aizturēti 
otrdien, savukārt apsūdzētais 
Ukrainas pilsonis aizturēts 
jūnijā Igaunijā. Viņi apsūdzēti 
sazvērestībā ASV apkrāpšanai, 
kontrabandā un naudas atmaz-
gāšanā, un ASV Tieslietu mi-
nistrija pieprasa viņu izdošanu.

2013. gadā reģistrētais uz-
ņēmums “CNCWeld” pērn strā-
dāja ar 586 546 eiro apgrozīju-
mu un guva 55 642 eiro peļņu.w

Saeima vakar galīgajā lasī-
jumā atkārtoti pieņēma jauno 
“Pašvaldību likumu”, atbalstot 
arī deputāta Viktora Valaiņa 
(ZZS) priekšlikumu paplašināt 
pašvaldību tiesības lemt par 
azartspēļu atļaušanu vai aiz-
liegšanu.

Attiecīgais priekšlikums ie-
kļauts normā, kas nosaka, ka 
dome ir tiesīga izlemt ikvienu 
pašvaldības kompetences jau-
tājumu.

Likumā tagad būs noteikts, 
ka tikai domes kompetencē 
ir lemt par azartspēļu orga-
nizēšanas vietu atļaušanu 
vai aizliegšanu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.
Līdz ar to paplašinātas paš-

valdībām līdz šim citā, “Azart-
spēļu un izložu likumā” jau ie-
priekš noteiktās tiesības, kas 
nosaka, ka pašvaldībai ir tiesī-
bas izdot saistošos noteikumus, 
ar kuriem tiek noteiktas vietas 
un teritorijas, kurās azartspēles 
nav atļauts organizēt.

Saeima atkārtoti galīgajā 
lasījumā pieņēma jauno “Paš-
valdību likumu”, atbilstoši 
Valsts prezidenta Egila Levita 
aicinājumam veicot tajā uzlabo-
jumus attiecībā uz iedzīvotāju 
padomēm. Likums stāsies spēkā 
2023. gada 1. janvārī.w

Saeimas balsojošo deputātu 
vairākums ceturtdien no sēdes 
darba kārtības izslēdza “Civi-
lās savienības likumprojektu”, 
ko tikai nepilnas divas stundas 
iepriekš parlaments bija iekļāvis 
darba kārtībā.

Par izslēgšanu no darba 
kārtības balsoja 42 deputāti, 
bet pret bija 39 parlamentā-
rieši.

Likumprojekts paredzēja no-
teikt jaunu veidu divu pilngadī-
gu personu kopdzīves juridiskai 
reģistrēšanai, tostarp pavērt 
iespējas reģistrēt viendzi-
muma pāru attiecības.

Nepilnas divas stundas ie-

priekš pēc trīs Saeimas frak-
ciju deputātu priekšlikuma 
ceturtdienas parlamenta sē-
des darba kārtībā ar minimālu 
balsu daudzumu tika iekļauts 
“Civilās savienības likumpro-
jekts” izskatīšanai galīgajā 
lasījumā.

Priekšlikumu skatīt šo li-
kumprojektu bija parakstījuši 
pa vismaz vienam deputātam 
no “Attīstībai/Par!”, “Konser-
vatīvajiem” un “Jaunās vieno-
tības”. 

Vēl pirms 14. Saeimas vēlē-
šanām vairākas reizes kvoruma 
trūkuma dēļ likumprojektu ne-
izdevās izskatīt.w

Ar Lūka Skaivokera lomu 
“Zvaigžņu karu” kinosāgā pazīs-
tamais Holivudas aktieris Marks 
Hamils kļuvis par Ukrainas “Dro-
nu armijas” projekta vēstnieku, un 
viņa atbalstītā kampaņa Ukrainai 
jau sarūpējusi vairāk nekā 500 
dronu. “Ļoti vienkārši – Ukrainai 
ir nepieciešami droni. Tie nosaka 
kara rezultātus, tie aizsargā 
viņu zemi, viņu cilvēkus, tie 
monitorē robežu, tās ir acis 
debesīs,” intervijā radio “Bloom-
berg” sacīja aktieris. “Es biju tie-
šām šokēts, jo viņi man sniedz 
jaunāko informāciju vismaz divas 
trīs reizes nedēļā par to, kas no-
tiek, un viņi saka, ka ir saņēmuši 
vairāk nekā 500 dronu, kopš es 
sāku piedalīties.”

Pēc videozvana ar Ukrainas 
prezidentu Volodimiru Zelenski 
Hamils sāka strādāt ar Ukrainas 
valdības oficiālo līdzekļu vākša-
nas organizāciju “United24”, lai 
sekmētu Ukrainas armijas no-
drošināšanu ar droniem.w

Krievija nopietni izskata 
iespēju atkāpties no Hersonas, 
secinājis Lielbritānijas 
izlūkdienests, analizējot augstu 
Krievijas pārstāvju pēdējā laika 
publiskos izteikumus.  
Pirms divām dienām Krievijas 
armijas Ukrainas kara  
grupējuma komandieris Sergejs 
Surovikins Krievijas medijiem 
atzina, ka Hersonas rajonā 
izveidojusies saspringta situācija, 
un atbalstīja okupantu pārvaldes 
plānus par mierīgo iedzīvotāju 
evakuāciju. 

Vācijas iekšlietu ministre 
Nansija Fēzere paziņojusi, ka 
jāierobežo nelegālā migrācija pa 
Balkānu maršrutu. “Mēs esam 
uzņēmuši Vācijā vairāk nekā 
miljonu bēgļu no Ukrainas kopš 
kara sākuma,” uzsvēra ministre. 
Tajā pašā laikā uz Eiropu dodas 
vairāk cilvēku pa Vidusjūras un 
Balkānu migrācijas maršrutiem, 
viņa piebilda. Fēzere uzstāja,  
ka ir jāapspriež arī procedūras  
to cilvēku atpakaļsūtīšanai, 
“kuriem nav tiesību palikt ar 
mums”.

Lielbritānijas 
premjerministre Liza Trasa 
ceturtdien paziņojusi par savu 
demisiju. Trasa pavēstījusi, ka 
informējusi karali Čārlzu III par 
atkāpšanos no Konservatīvās 
partijas līdera amata. “Ņemot 
vērā situāciju, atzīstu, ka 
nevaru pildīt mandātu, ar 
kuru Konservatīvā partija 
mani ievēlēja,” paziņoja Trasa, 
stāvēdama pie valdības vadītāja 
rezidences Dauningstrītā 10. 
Premjerministres pēcteča 
vēlēšanas tiks sarīkotas jau 
nākamnedēļ.

Amerikas rietumos valdošā karstuma dēļ izžūst daudzas ūdenstilpes, bet attēlā 
redzamajā Šastas ezerā ir palikusi tikai aptuveni trešdaļa no ierastā 
ūdens daudzuma.
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Skaivokers 
sarūpē dronus

ASV atmasko tehnoloģiju pārdošanu Krievijai

Saeima neskata “Civilās 
savienības likumprojektu”

Pašvaldībām plašākas 
tiesības aizliegt azartspēles


