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ĪSUMĀ

15. novembrī
1904. Kings Kemps 
Džilets patentēja pirmo 
divasmeņu skuvekli, kas 
mūsdienās pazīstams kā 
“Gillette”.

1923. Inflācija Vācijā 
sasniedza visaugstāko 
līmeni, viena dolāra vērtībai 
sasniedzot četrus triljonus 
marku.

1990. “Grammy” 1990. 
gadā Labākās jaunās grupas 
balvu saņēmušā dueta “Milli 
Vanilli” producenti atzina, ka 
abi dziedātāji nav dziedājuši 
paši.

2001. Programmatūras 
gigants “Microsoft” izlaida 
savu pirmo spēļu konsoli 
“Xbox”.

2017. Leonardo da Vinči 
gleznu “Salvator Mundi” 
(“Pasaules glābējs”) izsolē 
Ņujorkā pārdeva par 450 
miljoniem ASV dolāru, 
uzstādot jaunu rekordu 
mākslas darbiem, kas 
pārdoti izsolēs vai privāti.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Pēc Latvijas pašvaldību 
sniegtās informācijas, noteiktajā 
termiņā – līdz 15. novembrim 
– demontēti visi 69 Ministru 
kabineta (MK) noteikumos “Lat-
vijas Republikas teritorijā esošo 
demontējamo padomju un nacis-
tisko režīmu slavinošo objektu 
saraksts” iekļautie objekti, kā arī 
pašvaldības pēc pašu iniciatīvas 
nojaukušas vēl gandrīz tikpat 
daudz objektu, aģentūru LETA 
informēja Kultūras ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Lita Kokale.

Viņa norāda, ka pašvaldības 
sniegušas informāciju par vēl 55 
ārpus šī saraksta esošiem objek-
tiem, kuru demontāža jau veikta 
pēc pašvaldību pašiniciatīvas.

Nacionālās kultūras man-
tojuma pārvaldes (NKMP) Kul-
tūras priekšmetu aprites daļas 
vadītājs Jānis Asaris uzsver, ka 
pārvaldē izveidotā starpinstitū-
ciju darba grupa ir izvērtējusi 
pašvaldību sniegtos ierosinā-
jumus attiecībā uz kopumā 70 
Latvijas teritorijā izvietotiem lī-
dzīgas nozīmes objektiem. Līdz 
ar to pašvaldību papildus de-
montēto objektu skaits Latvijas 
teritorijā varētu vēl palielināties, 
jo vietvaras apņēmušās tur-
pināt to demontāžas darbus 
arī pēc 15. novembra.

KM pārstāve atgādina, ka 
okupācijas režīmus slavinošo 
objektu sarakstā 69 iekļautie pie-
minekļi tāpat kā pēc pašvaldību 

pašiniciatīvas papildus demon-
tētie objekti nav bijuši uzstādīti 
karavīru apbedījumu vietās.

Pašvaldības aicinātas līdz 
22. novembrim, izmantojot 
Valsts kases e-pakalpojumu 
“ePārskati”, iesniegt pieprasīju-
mus, lai normatīvajā regulējumā 
noteiktajā kārtībā atgūtu līdz 
50% no objektu demontāžā iz-
lietotajiem līdzekļiem.

KM, pieaicinot NKMP de-
leģētus speciālistus, izvērtēs 
un apstiprinās pašvaldību ie-
sniegtos valsts budžeta līdzekļu 
pieprasījumus, nepieciešamības 
gadījumā prasot no pašvaldī-
bas papildu informāciju un do-
kumentus. Līdz 1. decembrim 
KM informēs Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības minis-
triju (VARAM), savukārt VA-
RAM kompensēs pašvaldībām 
izdevumus normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, pieprasot lī-
dzekļu piešķiršanu no budžeta 
programmas “Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem.”

MK 2. novembra sēdē lēma 
piešķirt finansējumu no valsts 
budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” ne 
vairāk kā 123 019 eiro apmērā, 
lai NKMP un Latvijas Okupācijas 
muzeja (LOM) biedrība varētu 
segt izdevumus, kas radušies 
saistībā ar okupācijas režīmu 
slavinošo objektu izvērtēšanu, 
dokumentēšanu un to fragmentu 
iekļaušanu LOM krājumā.w

Ukrainas prezidents Volo-
dimirs Zelenskis vakar ieradās 
atbrīvotajā Hersonā, kur ticies 
ar Ukrainas karavīriem, kuri 
pirms dažām dienām atbrīvoja 
pilsētu no Krievijas okupācijas.

“Mēs virzāmies uz priekšu,” 
Zelenskis teica karavīriem, kuri 
stāvēja ierindā pie administrā-
cijas ēkas Hersonas galvenajā 
laukumā. “Esam gatavi mieram, 
mieram visā mūsu valstī,” uz-
svēra Ukrainas prezidents.

Tāpat Zelenskis pateicās 
NATO un citiem sabiedrotajiem 
par atbalstu Ukrainai, kam jau 
gandrīz deviņus mēnešus jā-
aizstāvas pret Krievijas iebru-
kumu. Viņš teica, ka Kijivai ļoti 
nozīmīga bijusi augstas mobili-
tātes artilērijas raķešu sistēmu 
HIMARS saņemšana no ASV.

Hersonas galvenajā lau-

kumā bija pulcējušies vecāki 
ar bērniem, no kuriem daži 
bija bērnu ratos. Daļa sanāku-
šo rokās turēja Ukrainas karo-
gu, bet daudziem zili dzeltenais 
karogs bija uzlikts uz pleciem.

Zelenskis žurnālistiem 
pauda prieku par cilvēku nesa-
māksloto reakciju uz pilsētas 
atbrīvošanu. Uz jautājumu, kādā 
virzienā ukraiņu spēki turpinās 
uzbrukumu, Zelenskis atbildēja, 
ka “uz Maskavu ne”. “Mūs ne-
interesē citas valsts teritorija,” 
viņš piebilda.

Dažas minūtes pirms Ze-
lenska ierašanās Hersonas 
centrā bija dzirdams, ka netālu 
notiek apšaude. Arī pēc tam, kad 
Ukrainas prezidents pabeidza 
savu uzrunu, pilsētā nogranda 
vēl vairāki artilērijas šāviņu 
sprādzieni.w

Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Iekšējās drošības pārvalde 
(IDP) Rīgas Muitas kontrolpunk-
tos pēdējo nedēļu laikā aizdomās 
par kukuļošanu aizturējusi 15 
muitas amatpersonas, kā arī 
piecus ar tranzītbiznesa nozari 
saistītus uzņēmējus.

Kopumā šobrīd kriminālpro-
cesā tiesības uz aizstāvību ir 20 
personām. Ar VID Nodokļu un 
muitas policijas, Valsts polici-
jas un Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja atbalstu 
kriminālprocesā tika veiktas vai-
rāk nekā 40 kratīšanas un citas 
apjomīgas sākotnējās izmeklē-
šanas darbības.

VID IDP darbs šajā jomā no-
ticis, plānveidīgi un riskos 
balstīti iegūstot pierādīju-
mus organizētai un siste-

mātiskai kukuļošanai, kas 
notikusi vairākus gadus sais-
tībā ar muitas formalitāšu 
kārtošanu.

VID ir veicis nepieciešamās 
darbības, lai aizturētās muitas 
amatpersonas tiktu atstādinātas 
no pienākumu pildīšanas dienes-
tā, daļa no tām ir pārtraukušas 
darba attiecības ar VID.

2021. gada aprīlī sākotnēji 
aizdomās par korupciju Tereho-
vas muitas kontroles punktā tika 
aizturētas 29 amatpersonas, no 
kurām 21 atzīta par aizdomās 
turēto. Prokuratūra nodevusi 
Ekonomisko lietu tiesai četras 
krimināllietas, kurās kopumā 
20 muitas amatpersonām celtas 
apsūdzības par kukuļu pieņem-
šanu personu grupā pēc iepriek-
šējas vienošanās.w

Triumfē Eiropā
Amerikāņu dziedātāja Teilo-

re Svifta MTV Eiropas mūzikas 
balvu pasniegšanas ceremonijā 
ieguva četras balvas.

Zvaigzne, kuras jaunā-
kais albums “Midnights” 
iekarojis topu augšgalus 
visā pasaulē, tika atzīta par 
labāko izpildītāju un labāko 
popmūzikas izpildītāju.

Viņa arī ieguva balvu labākā 
video un labākā garās formas 
video kategorijā, kurā galvena-
jā lomā bija seriāla “Stranger 
Things” aktrise Seidija Sinka.

Sviftai un Lēdijai Gagai ta-
gad katrai ir pa 12 “MTV Euro-
pe” balvām.

“Nevienā brīdī es atzinību 
neuzskatīju par pašsaprotamu. 
Esmu laimīga, ka man ir šāds 
darbs, un tas iespējams jūsu dēļ. 
Liels paldies,” Teilore Svifta sa-
cīja savā pateicības runā.w

Francija un Lielbritānija 
vakar parakstīja vienošanos 
par sadarbību, lai apturētu 
migrantu plūsmu mazās, 
nedrošās laivās pār Lamanša 
šaurumu uz Apvienoto 
Karalisti. Līdz šim migrantu 
pārvietošanās pār Lamanša 
šaurumu radījusi saspīlējumu 
Lielbritānijas un Francijas starpā. 
Londona un Parīze solījušas 
ar tehnoloģiskiem un cilvēku 
resursiem nodrošināt Francijas 
piekrasti, lai labāk atklātu, 
uzraudzītu un pārtvertu laivas, 
kā arī apkopotu un izmantotu 
informāciju cilvēku kontrabandas 
tīklu izjaukšanai. Provizoriskas 
aplēses liecina, ka šogad pār 
Lamanšu Lielbritānijā ieradušies 
40 885 migranti, no kuriem 
lielākā daļa ir albāņi, irāņi un 
afgāņi. 

Turcijas policija Stambulā 
aizturējusi personu, kuru uzskata 
par atbildīgu bumbas sprādzienā, 
kas svētdien iecienītā iepirkšanās 
ielā nogalināja vismaz sešus 
cilvēkus un vairākus desmitus 
ievainoja. Valsts raidsabiedrība 
TRT ziņo, ka aizdomās 
turētajam ir saistība ar aizliegto 
Kurdistānas Strādnieku partiju 
(PKK), un valsts iekšlietu ministrs 
Soilu draudēja, ka uzbrukumam 
sekos atriebība.

Slovēnijas prezidenta 
vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējusi 
liberālā advokāte Nataša Pirca 
Musara, kura kļūs par pirmo 
sievieti Alpu valsts prezidenta 
amatā, liecina provizoriskie 
vēlēšanu rezultāti. Pēc gandrīz 
visu balsu saskaitīšanas politiski 
neatkarīgā Pirca Musara ir vadībā 
ar 54% balsu. 

Argentīnas pampu gaučo jeb Dienvidamerikas kovboji Sanantonio de Areko 83. tradīciju 
festivālā demonstrē savas zirgu savaldīšanas prasmes, kas viņiem palīdz sarežģītos apstāk-
ļos audzēt liellopus, no kuriem tiek iegūta viena no pasaulē labākajām gaļām.
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Demontēti vairāk nekā 120 objekti

Aizturēti muitnieki 
un uzņēmēji

Zelenskis ieradies 
atbrīvotajā Hersonā


