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ĪSUMĀ

19. oktobrī
1469. Aragonas karalis 
Ferdinands II apprecēja 
Kastīlijas Izabellu, līdz ar 
to Aragona un Kastīlija 
apvienojās vienā valstī – 
Spānijā.

1512. Martins Luters 
kļuva par teoloģijas 
doktoru.

1629. Polijas-Zviedrijas 
kara pēdējā kaujā poļi pie 
Ikšķiles tumsā mēģināja 
pāriet Daugavu, taču 
zviedri uzbrukumu atsita. 
Karojošās puses tikai vēlāk 
uzzināja par pamieru, kas 
pirms mēneša noslēgts 
Altmarkā.

1987. Volstrītas 
birža piedzīvoja “Melno 
pirmdienu”, indeksam “Dow 
Jones Industrial Average” 
nokrītoties par 22 %.

2003. Amerikāņu 
iluzionists Deivids Bleins 
noslēdza 44 dienas ilgušo 
pārbaudījumu, kura laikā 
viņš bez pārtikas uzturējās 
caurspīdīgā kastē, kas 
uzkārta virs Temzas upes 
Tauera tilta fonā.
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Latvijas vēsturē vērienīgā-
kās narkotiku kravas ievešanu, 
iespējams, sekmējušas Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) amat-
personas.

Oktobrī Valsts policija node-
va kriminālvajāšanai krimināl-
procesu, kas izdalīts no iepriekš 
lietvedībā esošās tā dēvētās 
Kokneses kokaīna lietas, aģen-
tūru LETA informēja policija.

Kriminālvajāšanai nosūtī-
tais kriminālprocess tika iero-
sināts 2020. gadā pēc Krimi-
nāllikuma panta par kokaīna 
neatļautu iegādāšanos, glabā-
šanu, pārvadāšanu realizācijas 
nolūkā un lielos apmēros un ko-
kaīna pārvietošanu pāri Latvi-
jas robežai organizētās grupas 
sastāvā, kā arī par iespējamu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu le-
galizāciju lielos apmēros.

Izmeklēšanas laikā likum-
sargi noskaidroja, ka laikā no 
2014. gada sākuma līdz 2019. 
gada 8. janvārim noziedzīgi ie-
gūti līdzekļi tika pārvērsti citās 
vērtībās, mainīta to atrašanās 
vieta un piederība ar nolūku 
slēpt vai maskēt šo līdzekļu 
noziedzīgo izcelsmi.

Par šādām noziedzīgām dar-
bībām likumsargi lūguši sākt 
kriminālvajāšanu pret divām 
personām, kuru 695 000 eiro 
vērtajiem īpašumiem – privāt-
mājai un automašīnai – tika 
uzlikts arests.

Tāpat, veicot izmeklēšanu 
un sadarbojoties ar VID Iekšē-
jās drošības pārvaldi, policija 
kriminālprocesā par aizdomās 
turētajiem atzina arī četras 
personas, kuras laika posmā 
no 2018. līdz 2019. gadam bija 

14. Saeimas deputāti pirmo 
reizi sanāks uz parlamenta sēdi 
1. novembrī, vakar pēc jaun-
ievēlētās Saeimas pārstāvju 
organizatoriskās sanāksmes 
žurnālistiem paziņoja līdzši-
nējā parlamenta spīkere Ināra 
Mūrniece (NA).

Sanāksmē partiju pārstāvji 
esot izrunājuši gan pirmās sē-
des darba kārtības jautājumus, 
gan arī dažādas organizatoris-
kas lietas, kas attieksies uz de-
putātu ikdienu, nodrošinājumu 
un iespējām saņemt informā-
ciju, stāstīja Mūrniece. Tāpat 
viņi ir vienojušies par laiku, kad 
jaunie deputāti varēs ierasties 
uz apmācībām Saeimas sēžu 
zālē. Topošajiem parlamentā-
riešiem būšot iespēja pārlieci-

nāties, kā strādāt ar balsošanas 
iekārtām, kā arī viņi saņemšot 
informāciju par juridiskajiem 
nosacījumiem, piemēram, sais-
tībā ar amatu apvienošanu vai 
citu amatu pildīšanas kārtību, 
skaidroja Saeimas spīkere.

Partiju pārstāvji vieno-
jušies par tradicionālajiem 
pirmās Saeimas sēdes darba 
kārtības punktiem – depu-
tāta zvērestu, balsu skaitītāju 
ievēlēšanu, pagaidu Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisi-
jas ievēlēšanu un tās darbības 
principiem.

Mūrniece cer, ka 1. novem-
brī apstiprinās gan deputātu 
mandātus, gan arī ievēlēs jau-
no Saeimas priekšsēdētāju un 
Saeimas Prezidiju.w

Krievijas armija otrdienas 
rītā ar droniem un raķetēm ap-
šaudīja kritiskās enerģētikas 
infrastruktūras objektus Kijivā 
un citās pilsētās, ziņo amatper-
sonas.

Kijivas nomalē veikti trīs 
triecieni pa kritiskās enerģē-
tikas infrastruktūras objek-
tu, ziņo pilsētas mērs Vitālijs 
Kličko. Kijivā Dņepras kreisajā 
krastā pēc apšaudes pārtrūkusi 
elektrības un ūdens padeve.

Harkivas mērs Ihors Te-
rehovs ziņo, ka pilsētā piecu 
minūšu laikā bijusi divu sprā-
dzienu sērija. Harkivas apgabala 
kara administrācijas vadītājs 
Olehs Sinehubovs pavēstījis, 
ka no Belgorodas uz Harkivu 
izšautas astoņas raķetes.

Sprādzieni nogranduši arī 
Dņipro, kur nodarīti nopietni 
postījumi enerģētikas infra-

struktūras objektam. 
Ukrainas prezidents Volodi-

mirs Zelenskis pēc apšaudēm 
pavēstīja, ka terors un civilie-
dzīvotāju nogalināšana neko 
nemainīs Krievijai kaujas 
laukā. Zelenskis arī atklāja, 
ka Krievijas triecienos sagrauti 
30 % Ukrainas elektrostaciju.

Tikmēr Krievijas dienvidrie-
tumu pilsētā Jeiskā pirmdien 
notikušajā bumbvedēja iznīci-
nātāja Su-34 avārijā gājuši bojā 
vismaz 13 cilvēki, vēsta Krievi-
jas ziņu aģentūras.

Krievijas Aizsardzības mi-
nistrija paziņoja, ka avārijas 
cēlonis bijusi viena dzinēja 
aizdegšanās pacelšanās laikā.

Domājams, ka lidmašīna pa-
cēlās, lai dotos bombardēt Uk-
rainu, lai gan Krievijas Aizsar-
dzības ministrija apgalvo, ka tas 
esot bijis “mācību lidojums”.w

Starptautiskajā dziesmu kon-
kursā “Eirovīzija”, kas 2023. gada 
maijā notiks Liverpūlē, Anglijā, 
nepiedalīsies Ziemeļmaķedonija 
un Melnkalne, kas paziņojušas 
par izstāšanos. Lēmums saistīts 
ar taupības pasākumiem, ziņo 
“Delfi”, atsaucoties uz BBC.

Kā vēsta BBC, dažām valstīm 
palūgta lielāka maksa nekā līdz 
šim. Tas saistīts ar faktu, ka no 
konkursa izslēgta lielvalsts Krie-
vija, kas agrāk bija nozīmīgs finan-
šu avots. Netiek atklāts, precīzi 
kādu summu maksā katra dalīb-
valsts. “Eirovīzijā” iesaistīto valstu 
kopējās izmaksas par reģistrēša-
nos pasākumam veido apmēram 
sešus miljonus eiro, taču netiek 
atklāts, cik katra valsts iemaksā.w

Kastīlijas-Lamančas reģiona ainavu Spānijā arī mūsdienās grezno senatnīgas vēj-
dzirnavas, kas slavu bauda kopš 17. gadsimta, kad tika izdots Migela de Servantesa 
romāns par Donu Kihotu. Viena no šīs literatūras klasikas spilgtākajām epizodēm vēsta 
par taisnības aizstāvja cīņu pret vējdzirnavām, kurās viņš saskatīja milžus.

Irānas instruktori palīdz 
Krievijai palaist dronus 
kamikadzes no Krimas 
poligoniem, sociālajā tīklā 
Facebook pavēstīja Ukrainas 
Nacionālās pretošanās centrs. 
“Irāņi palīdz palaist dronus 
kamikadzes “Shahed-136” no 
Krimas. Instruktori atrodas 
Čaudas poligonā, Kirovskes 
militārajā lidlaukā un līdzās 
Tarhankuta zemes ragam,” teikts 
ziņojumā. Krievija pirmdienas rītā 
uzbruka Ukrainai ar 43 droniem. 
Ukrainas armija iznīcināja 37 no 
tiem.

Zviedrijas laikraksta 
“Expressen” publicētajos 
videomateriālos redzams, ka 
pēc sprādzieniem, kas tiek 
uzskatīti par sabotāžu, iznīcināti 
vai aprakti jūras dzelmē vismaz 
50 metri Krieviju un Vāciju 
savienojošā gāzesvada “Nord 
Stream 1”. Pirmdien filmētajā 
video redzams, ka trūkst vai 
aprakti jūras dzelmē vairāk nekā 
50 metri cauruļvada. 

ASV miljardieris Īlons 
Masks apstiprinājis, ka viņa 
kompānija “SpaceX” oficiāli 
atsaukusi lūgumu Pentagonam 
par finansējumu “Starlink” 
satelītinternetam Ukrainā. Masks 
paziņoja, ka viņa uzņēmums 
turpinās maksāt par “Starlink” 
satelītinternetu Ukrainā, to 
pavēstot dienu pēc tam, kad 
bija ļāvis noprast, ka vairs nevar 
finansēt šo projektu. Ukrainai 
nodoti apmēram 20 000 
“Starlink” termināļu bezvadu 
interneta sakaru nodrošināšanai. 

Atsakās no 
“Eirovīzijas”

“MILŽI”

Valsts ieņēmumu dienesta 
amatpersonas. Minētās perso-
nas, iespējams, bija iesaistītas 
noziedzīgā nodarījuma īsteno-
šanā, sekmējot kokaīna ieveša-
nu Latvijas teritorijā.

Ekonomisko lietu tiesā (ELT) 
iztiesāšanas stadijā atrodas Lat-
vijas vēsturē vērienīgākā narko-
tiku kravas krimināllieta jeb tā 
dēvētā Kokneses kokaīna lieta. 
Publiski pieejamā informācija 
tiesu kalendārā liecina, ka lie-
tā apsūdzētie ir Agris Vaivods, 
Andris Elsts, Dainis Vaivods un 
Andrejs Davidko.

Personas apsūdzētas par to, 
ka organizētas grupas sastāvā 

pārvietoja pāri Latvijas valsts 
robežai 1758 kilogramus koka-
īna, paslēpjot to banānu kravā.

Izmeklēšanas laikā noskaid-
rots, ka kokaīna krava nav bijusi 
paredzēta Latvijas tirgum, bet 
gan Latvija izmantota kā tran-
zītvalsts, lai nogādātu kravu uz 
citām valstīm. Kriminālpolici-
jas priekšnieks Andrejs Grišins 
iepriekš informēja, ka kravas 
vērtība varētu būt aptuveni 
65 miljoni eiro. Pavairojot ko-
kaīnu mazumtirdzniecībā, cena 
vairākkārt palielinās, līdz ar to 
mazumtirdzniecībā šādas kra-
vas cena varētu “tuvoties mil-
jardam” eiro.w

Narkotiku ievešanu, iespējams, 
sekmēja VID amatpersonas

Krievija apšauda 
enerģētikas infrastruktūru

Pirmā sēde 1. novembrī


