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ĪSUMĀ

24. oktobrī
1857. Šefīldas pilsētā 
Anglijā dibināja pasaules 
pirmo futbola klubu 
“Sheffield F.C.”.

1919. Dibināja Rīgas 
Valsts 1. ģimnāziju.

1926. Detroitā 
notika leģendārā burvju 
mākslinieka Harija Hudīni 
pēdējā performance.

1931. Amerikāņu 
mafijas bosam Alam 
Kaponem piesprieda 11 
gadu cietumsodu par 
izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas.

2003. Trīs lidmašīnas 
“Concorde” nolaidās 
Londonā, simboliski 
noslēdzot virsskaņas 
pasažieru lidmašīnu ēru.
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Lielākā daļa auto sadursmju 
ar dzīvniekiem notiek no oktobra 
līdz decembrim, un visaugstākais 
risks sadursmei ar dzīvnieku ir 
no 42. līdz 53. gada nedēļai, lie-
cina risku apdrošinātāja “If P&C 
Insurance” (“If”) Latvijas filiāles 
apkopotie dati par pēdējiem pie-
ciem gadiem.

Jau decembrī pie nosacījuma, 
ja būs sniegs, kas ievērojami uzla-
bo redzamību, prognozējams, ka 
auto un meža dzīvnieku sadurs-
mju skaits samazināsies, norāda 

“If” pārstāvji.
Darbdienās sadursmju ar 

dzīvniekiem nav izteikti daudz, 
taču nedēļas nogalēs avāriju ir 
krietni vairāk, un iemesls ir cil-
vēku pārvietošanās no pilsētas 
uz lauku mājām, mērojot lielākus 
attālumus.

Sadursmes ar aļņiem vai 
briežiem ir visnopietnākās, to 
dēļ lielākoties tiek nodarīti arī 
miesas bojājumi automašīnās 
sēdošajiem. Savukārt, ja sadurs-
me notiek ar zaķi, jenotu vai kādu 

citu mazāku meža dzīvnieku, tad 
automašīnās sēdošie visbiežāk 
tiek cauri tikai ar izbīli.

“If” transportlīdzekļu atlīdzī-
bu grupas vadītājs Ģirts Kubliņš 
skaidro, ka tumšajos oktobra un 
novembra mēnešos dzīvniekus ir 
grūti pamanīt, tāpēc jābūt īpaši 
uzmanīgiem un modriem, vadot 
transportlīdzekli tumšajā dien-
nakts laikā. Vairumā gadījumu, 
kad auto ir sadūries ar kādu maza 
vai vidēja izmēra meža dzīvnieku, 
bojājumi nav tik lieli, lai nevarētu 

turpināt ceļu. 
Tomēr, norāda Kubliņš, ja 

sadursme ir notikusi ar kādu 
no Latvijas mežu lielākajiem 
dzīvniekiem – alni vai briedi, tad 
gan automašīnas bojājumi var 
būt tādi, ka nepieciešama auto 
transportēšana, kam seko no-
pietns un, iespējams, arī ilgs re-
monts. Visbiežāk bojātās detaļas 
pēc sadursmes ar dzīvniekiem ir 
priekšējie aizsargstieņi, spārni, 
motora pārsegs, lukturi, radiatori, 
vējstikls, bieži arī jumts.w

Itālijas nacionālkonserva-
tīvās partijas “Fratelli d’Italia” 
(“Itālijas brāļi”) līdere Džordža 
Meloni sestdien deva oficiālo 
zvērestu un kļuva par pirmo 
sievieti Itālijas valdības vadītā-
ja amatā un pirmo galēji labējo 
premjerministru šajā valstī.

Itālijas prezidents Serdžo 
Matarella piektdien uzticēja 
premjerministres amatu Meloni, 
un viņa iepriekš bija vienojusies 
par valdības sastāvu, tādēļ jau 
sestdien varēja prezidentam dot 
amata zvērestu.

25. septembrī notikušajās vē-
lēšanās “Fratelli d’Italia” izcīnīja 
vislielāko balsu skaitu un veido 
valdības koalīciju ar Mateo Sal-

vīni vadīto nacionālkonservatīvo 
“Līgu” un bijušā premjerministra 
Silvio Berluskoni vadīto konser-
vatīvo partiju “Forza Italia” (“Uz 
priekšu, Itālija!”).

Sestdien amata zvērestu 
prezidentam deva arī viņas 
jaunās valdības ministri.

Lai gan Meloni koalīcijas 
abu partneru līderi Berluskoni 
un Salvīni ir pauduši simpātijas 
pret Krievijas prezidentu Vladi-
miru Putinu, Meloni, kura ir ei-
roskeptiski noskaņota, ir skaidri 
izteikusi atbalstu Ukrainai.

“Itālija pilnībā un ar augsti 
paceltu galvu ir Eiropas un at-
lantiskās alianses NATO daļa,” 
paziņojusi Meloni.w

Lielbritānijas bijušais 
premjerministrs Boriss Džon-
sons sestdien atgriezies Lon-
donā, lai censtos atgūt savu 
pirms trim mēnešiem zaudē-
to amatu, lai gan oficiāli par 
kandidēšanu uz Konservatīvās 
partijas līdera amatu viņš nav 
paziņojis. 

Pēc vairākiem ētikas skan-
dāliem Džonsons zaudēja prem-
jerministra amatu, bet pēc 
savas pēcteces Lizas Trasas 
ceturtdienas paziņojuma par 
atkāpšanos vien pēc 44 amatā 
pavadītām dienām viņš pār-
trauca atvaļinājumu Domini-
kānas Republikā un atgriezās 
Londonā.

Oficiāli Džonsons nav pa-
ziņojis, ka kandidēs uz savu 

iepriekšējo amatu, bet viņa 
sabiedrotie Konservatīvajā 
partijā mudina viņu atgriez-
ties. 

Toriji kā Trasas ticamākos 
pēctečus min viņas galveno 
sāncensi iepriekšējās partijas 
līdera vēlēšanās – bijušo finanšu 
ministru Riši Sunaku – vai kād-
reizējo tirdzniecības politikas 
ministri Peniju Mordontu, kura 
iepriekšējās vēlēšanās palika 
trešā.

Sabiedriskās domas aptau-
jas kompānijas “YouGov” dati 
liecina, ka trīs no pieciem Liel-
britānijas balsstiesīgajiem ie-
dzīvotājiem vēlas parlamenta 
ārkārtas vēlēšanas. To prasa 
arī leiboristi un citi opozīcijas 
politiskie spēki.w

Iespējami 
siltuma
rekordi

Šonedēļ Latvijā gaidāma 
oktobra beigām neraksturīgi 
augsta gaisa temperatūra un 
vairākās novērojumu staci-
jās var krist siltuma rekordi, 
liecina jaunākās laika prog-
nozes.

Otrdien Kurzemē un Zem-
galē gaiss iesils līdz +13..+15 
grādiem, trešdien un ceturtdien 
visā Latvijā gaidāma tempe-
ratūras paaugstināšanās līdz 
+11..+14 grādiem, savukārt ne-
dēļas nogalē iespējams siltums 
līdz +12..+17 grādiem.

Augstākā gaisa temperatū-
ra, kas Latvijā reģistrēta oktob-
ra beigās: +18,5 grādi 1949. gada 
27. oktobrī Alūksnē un +18,3 
grādi 1925. gada 30. oktobrī 
Jelgavā.w

Vācijas galvaspilsētas 
Berlīnes ielās 80 000 cilvēku 
no visas Eiropas sestdien 
pulcējās, lai paustu solidaritāti 
protestiem Irānā, kas  
turpinās jau sesto nedēļu. 
Demonstranti devās gājienā pa 
Berlīnes valdības  
institūciju kvartālu. Irānas 
režīms brutāli vēršas pret 
protestiem, ko izprovocēja 
22 gadus vecās Mahsas 
Amini nāve pēc tam, kad 
viņu aizturēja par nepareizu 
hidžaba valkāšanu.

Eiropas Parlaments 
(EP) 2022. gada žurnālistikas 
balvu piešķīris reportāžai 
par Krievijas ietekmi Āfrikā. 
Dafnes Karuanas Galicijas 
balvu žurnālistikā saņēma 
Klemāna Di Romas un Karola 
Valada dokumentālā filma 
“Centrālāfrikas Republika 
Krievijas maigās varas 
ietekmē”. Centrālāfrikā 
nemieri izraisīja plašu 
vardarbību un pārkāpumus. 
Cīnīties pret nemierniekiem 
palīdzēja “Vāgnera grupa” – 
“privāts” militārs grupējums, 
kas kalpo Kremļa interesēm. 
Žurnālisti pētīja, filmēja un 
ziņoja par pārkāpumiem 
medijiem, neraugoties uz to, 
ka grupējuma Krievijas algotņi 
viņus pastāvīgi novēroja. 

Ķīnā sestdien noslēdzās 
valdošās Komunistiskās 
partijas nedēļu ilgušais 
kongress, kurā pieņemti 
partijas konstitūcijas grozījumi, 
kas varētu ļaut prezidentam Sji 
Dzjiņpinam turpināt vadīt valsti 
arī trešo amata termiņu. Jau 
pirms kongresa tika pieļauts, 
ka atšķirībā no citiem Ķīnas 
līderiem, Sji iegūs tiesības uz 
trešo amata termiņu. Martā 
valdības sēdēs plānots paziņot 
nākamo valsts prezidentu, kas, 
visticamāk, būs Sji.

Berlīnē aizvadīts daiļlēkšanas pasaules čempionāts, kura sinhronās lēkšanas disciplīnā 
no 3 metru tramplīna triumfēja ķīnietes Jani Čanga (pa labi) un Jivena Čena.
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Meloni kļuvusi 
par pirmo sievieti Itālijas 
premjerministra amatā

Džonsons atgriezies 
Lielbritānijā

Sadursmes ar dzīvniekiem visbiežāk 
notiek no oktobra līdz decembrim


