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ĪSUMĀ

10. oktobrī
732. Franku līdera 
Šarla Martela spēki 
Francijā sakāva lielu 
mauru armiju, neļaujot 
musulmaņiem virzīties 
dziļāk Rietumeiropā.

1913. ASV prezidents 
Vudrovs Vilsons piedalījās 
Gamboa aizsargdambja 
uzspridzināšanā, līdz ar to 
noslēdzās Panamas kanāla 
būvēšana.

1933. Lidojumā no 
Klīvlendas uz Čikāgu 
sazvērestības rezultātā tika 
iznīcināta aviokompānijas 
“United Airlines” lidmašīna 
“Boeing 247”.

1969. Iznāca grupas 
“King Crimson” debijas 
albums “In the Court of 
the Crimson King”, kas tiek 
uzskatīts par progresīvā 
roka pirmo ierakstu.

2014. 17 gadus vecā 
pakistāniešu izglītības 
tiesību aktīviste Malala 
Jusafza kļuva par jaunāko 
Nobela Miera prēmijas 
laureāti.
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Sestdien ap pulksten 6 uz 
Krimas tilta, kas savieno Krie-
viju ar okupēto Krimas pussalu, 
eksplodēja kravas automašīna, 
kā rezultātā aizdegās vilciena 
cisternas ar degvielu.

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins deva rīkojumu izvei-
dot valdības komisiju notikušā 
izmeklēšanai, kā arī Izmeklēša-
nas komiteja ir sākusi krimināl-
lietu, lai gan netiek publiskots, 
pēc kāda panta.

Anonīmi avoti ziņo, ka tilts 
tika sagrauts Ukrainas Drošības 
dienesta (SBU) operācijā, tomēr 

oficiāli dienests atsakās komen-
tēt notikušo, sakot, ka “SBU vai 
jebkuras Ukrainas valdības insti-
tūcijas iesaisti “triecienā” komen-
tēsim pēc mūsu galīgās uzvaras”.

Sociālajos tīklos ātri noplū-
dušajos sprādziena videokadros 
redzams, ka, tuvojoties tilta 
arkai, eksplodēja kravas 
automašīna. Pēc sprādziena 
aizdegās uz tilta dzelzceļa satik-
smes daļas esošais vilciena sa-
stāvs, bet autosatiksmes posmā 
sagruva un ūdenī iegāzās viena 
no divjoslu brauktuvēm.

Sestdienas pievakarē vieg-

lajām automašīnām un auto-
busiem atjaunota satiksme pār 
tiltu, paziņojis Krievijas izveido-
tās Krimas okupācijas adminis-
trācijas vadītājs Sergejs Aksjo-
novs. Līdz sestdienas beigām 
bija plānots atsākt arī dzelzceļa 
satiksmi pār tiltu.

Krimas tatāru pārstāvnie-
cības priekšsēdētājs Refats 
Čubarovs telemaratonā sacīja, ka 
Krimā pēc ugunsgrēka un daļējas 
tilta sagraušanas cilvēki izpērk 
pārtikas produktus un degvielu.

“No rīta no plauktiem tika 
izslaucīti maizes izstrādājumi, 

miltus un pārslas varēja no-
pirkt līdz trim kilogramiem,” 
viņš stāstīja, piebilstot, ka vis-
garākās rindas veidojušās pie 
degvielas uzpildes stacijām.

Pie prāmja, ar ko var aiz-
braukt no Kerčas, veidojusies 
vairākus kilometrus gara rinda.

Krievijas karaspēks naktī uz 
svētdienu ar raķetēm apšaudīja 
Zaporižju, nogalinot 17 cilvēkus, 
paziņojis pilsētas padomes sek-
retārs Anatolijs Kurtovs.

Viņš pavēstījis, ka raķetes 
trāpījušas gan daudzdzīvokļu 
ēkām, gan privātmājām.w 

Energoresursu izmaksu kā-
puma ietekmē pārtikas cenas 
veikalos nesamazināsies, inter-
vijā aģentūrai LETA atzina Agro-
resursu un ekonomikas institūta 
(AREI) Lauksaimniecības tirgus 
veicināšanas daļas vadītāja In-
gūna Gulbe. “Līdz gada beigām 
es neredzu nekādu iemeslu 
kopumā cenām samazināties, 
drīzāk cenas turpinās augt. Visi 
energoresursu maksājumi iet ti-
kai uz augšu, un tie ir jāiekalkulē 
produkcijas cenās, ja nav kom-
pensējošo mehānismu,” sacīja 
Gulbe. Tāpat viņa norādīja, ka 
satraucošs ir fakts, ka Latvijas 
pircējs ir salīdzinoši maztu-

rīgs uz Eiropas un pārējo 
valstu fona.

“Ja, piemēram, Nīderlandes 
vai Norvēģijas iedzīvotājiem 
būs par pārtiku jāmaksā 20% 
vairāk, tas ir slikti, bet viņi to 
samaksās, savukārt Latvijas ie-
dzīvotājiem – labi vai slikti, bet 
viņi to vienkārši nevar, nav ko 
samaksāt. Mums ir ļoti daudz 
tādu cilvēku. Mēs kopumā par 
pārtiku no saviem ienākumiem 
procentuāli maksājam vairāk, 
bagātajās valstīs iedzīvotāji vi-
dēji pārtikai tērē līdz 10% no sa-
viem ienākumiem, mēs – daudz 
vairāk. Latvijā tā varētu būt liela 
problēma,” stāstīja Gulbe.w

Mahsas Amini nāve policijas 
apcietinājumā Teherānā saistīta 
ar slimību, nevis piekaušanu, 
paziņojusi Irānas Tiesu medi-
cīnas organizācija.

Organizācija piektdien pa-
ziņoja, ka “Mahsas Amini nāvi 
neizraisīja sitieni pa galvu un 
dzīvībai svarīgiem orgāniem un 
ķermeņa locekļiem”.

Amini nāve ir saistāma ar 
“smadzeņu audzēja operāciju 
astoņu gadu vecumā”, paziņoja 
Irānas tiesu mediķi.

Jaunietes vecāki ir iesnieguši 
sūdzību pret viņas aizturēšanā 
iesaistītajiem policistiem, bet 
viens no viņas brālēniem, kurš 
dzīvo Irākā, ziņu aģentūrai AFP 
sacīja, ka Amini mirusi no “var-

darbīga trieciena pa galvu”.
Sieviešu vadītā protesta ak-

cija Irānā turpinās jau vairāk 
nekā trīs nedēļas, un protestos 
pret reliģisko režīmu nogali-
nātas vairākas citas jaunas 
sievietes un meitenes, savu-
kārt tiesību aizstāvības organi-
zācija “Amnesty International” 
paziņojusi, ka no mirušo tuvi-
niekiem tiek izspiesta ierakstī-
ta atzīšanās, ka “tās uzņemas 
atbildību par viņu nāvi”.

22 gadus vecā Mahsa Amini 
nomira policijas apcietinājumā 
16. septembrī.

 Tikumības policija Amini 
aizturēja “neislāmiskā” apģēr-
ba dēļ un nogādāja policijas 
iecirknī.w

Piektdien mūžībā devies 
operdziedātājs Jānis Sproģis, 
vietnē Facebook vēsta “Latvi-
jas Radio 3”.

Sproģis savas karjeras laikā 
dziedājis uz dažādām skatuvēm, 
veicis ierakstus gan Latvijas 
Radio studijā, gan baznīcās, 
piedalījies arī Zigmara Liepiņa 
rokoperā “Lāčplēsis”, kā arī uz-
stājies ar savu estrādes dziesmu 
programmām.

J. Sproģis mācījies Lie-
pājas Mūzikas skolā, bet 
profesionālo izglītību guvis Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā.

Sproģis savu radošo dzīvi no 
1980. gada uz piecām sezonām 
saistījis ar Latvijas Nacionālo 
operu un baletu, kur iestudējis 
21 lomu.w

Sestdienas agrā rītā nogranda sprādziens uz Kerčas tilta, kas okupēto Krimas 
pussalu savieno ar kontinentālo Krieviju. Sprādzienā aizdegās uz tilta dzelzceļa daļas 
esošais kravas vilciens, kā arī sagruva daļa tilta automašīnu satiksmes posma.

Īrijā vismaz desmit cilvēki 
gājuši bojā degvielas uzpildes 
stacijas eksplozijā nelielā ciemā 
Īrijas ziemeļrietumos. Eksplozijā 
sagruva degvielas uzpildes 
stacija, kurā bija veikals un pasta 
nodaļa. Sabrukusi arī degvielas 
uzpildes stacijas tuvumā esoša 
divstāvu ēka, bet citai līdzīgai 
ēkai sabrukusi fasāde.

Lielbritānijas pilsēta 
Liverpūle izraudzīta par nākamā 
gada Eirovīzijas norises vietu 
pēc tam, kad tika nolemts 
dziesmu konkursu nerīkot 
kara pārņemtajā Ukrainā, un 
Lielbritānijas pilsēta sagaida 
30 miljonu mārciņu (34 miljoni 
eiro) pienesumu vietējai 
ekonomikai. Paziņojums tika 
izplatīts piektdienas vakarā, un 
jau sestdienas rītā Liverpūles 
viesnīcās brīvu numuru vairs 
gandrīz nebija atlicis. Daži vēl 
bija pieejami, cenai pārsniedzot 
pat 4000 mārciņu (gandrīz 4600 
eiro) par nakti. Par tiesībām rīkot 
Eirovīziju Ukrainas vietā sacentās 
šā gada konkursa otrās vietas 
ieguvējas Lielbritānijas pilsētas 
Liverpūle un Glāzgova.

Vācijas ziemeļos sestdien bija 
plašas dzelzceļa tīkla problēmas 
un dzelzceļa operators “Deutsche 
Bahn” paziņoja, ka pie tām 
vainojama kabeļu sabotāža. 
Vilcienu satiksme valsts ziemeļos, 
arī galvaspilsētā Berlīnē, 
sestdienas rītā bija jāaptur uz 
gandrīz trim stundām. Sākotnēji 
kompānija ziņoja, ka vilcienu 
satiksme apturēta digitālās 
vilcienu radiosakaru sistēmas 
tehnisku problēmu dēļ.
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