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1947. Amerikāņu 
izgudrotājs un aviators 
Hovards Hjūss veica pirmo 
lidojumu ar savu izstrādāto 
“Hercules 4” lidmašīnu, kas 
ir visu laiku lielākā fiksēto 
spārnu lidmašīna.

1988. Internetā 
nonāca pirmais tārpa tipa 
datorvīruss “Morris”, kuru no 
Masačūsetsas Tehnoloģiju 
institūta palaida Kornelas 
universitātes students 
Roberts Tapans Moriss. 

1990. OMON Rīgā 
uzbruka Preses namam, 
apšaudīja policijas mašīnu 
un terorizēja Preses nama 
darbiniekus.

2001. Vēja brāzmu dēļ 
slēdza Rīgas brīvostu, bet 
Liepājas un Ventspils ostās 
ierobežoja kuģu satiksmi. 

2005. Ķīnas zinātnieki 
pazi ņoja, ka viņu rīcībā ir 
pie rādījumi, ka gigantiskais 
objekts, kas atrodas mūsu 
galaktikas centrā, ir milzīgs 
melnais caurums, kas ir tik
pat plats kā Zemes orbītas 
rādiuss.
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Pēc tam 13. Saeimas priekš-

sēdētāja Ināra Mūrniece (NA), 
kura vadīja 14. Saeimas pirmo 
sēdi, aicināja Liepiņu dot zvē-
restu, ko deputāte arī izdarīja.

Uz citu jaunievēlēto deputā-
tu fona izcēlās arī “Progresīvo” 
deputāte Jana Simanovska, kura 
vienīgā no jaunievēlētajiem tau-
tas kalpiem uz Saeimas pirmo 
sēdi ieradās tautastērpā.

Zvērestu nodeva arī mūspu-
ses deputāti Linda Matisone, Ai-
nārs Deksnis (abi – AS) un Artūrs 

Butāns (NA).
“Liels saviļņojums un paci-

lāts noskaņojums,” par pirmo 
darba dienu parlamentā saka 
L. Matisone. Viņa atklāj, ka mā-
cījusies Saeimas deputāta svinī-
gā solījuma tekstu, lai norunātu 
to no galvas. “Priecājos, ka tas 
izdevās bez aizķeršanās,” viņa 
pauž, piebilstot, ka visi trīs lie-
pājnieki Saeimā iejutušies ļoti 
labi. Nu jau bijušais Liepājas 
vicemērs Atis Deksnis iespai-
dos dalās divos vārdos: “Svinīga 
diena!” Kārtējā Saeimas sēdes 

Hjūstonā, ASV, nošauts re-
peris Takeoff no populārā hipho-
pa trio “Migos”, vēsta ārvalstu 
mediji. Trio darbojās arī reperi 
Offset un Quavo.

Takeoff, īstajā vārdā Kirsh-

nik Khari Ball, bija 28 gadus 
vecs.

Britu mūzikas medijs “New 
Musical Express” vēsta, ka 
slepkavība notikusi agrā 
rīta stundā1. novembrī, no-

tikušajam ir vairāki aculie-
cinieki. Tiek precizēti notikušā 
apstākļi un cita informācija.

 Takeoff 2018. gadā izde-
vis arī soloalbumu “The Last 
Rocket”.w

Krievijas uzņēmējs 
miljardieris Oļegs Tiņkovs 
sociālajā tīklā Instagram pavēstīja, 
ka ir atteicies no Krievijas 
pilsonības, mudinot šādi rīkoties 
ar citus uzņēmējus. Miljardieris 
paziņoja, ka negrib asociēties 
ar “Putina fašismu” un mierīgo 
iedzīvotāju slepkavošanu. 
Viņš aicināja citus Krievijas 
uzņēmējus sekot viņa piemēram, 
lai “nestrādātu fašisma labā”. 
Tiņkovs Krievijā izveidojis daudzus 
uzņēmumus. Pazīstamākais no 
tiem ir banka “Tiņkoffbank”.

Lielbritānijas imigrācijas 
ministrs Roberts Dženriks otrdien 
paziņoja par radikālāku politiku, 
lai cīnītos pret nelegālo migrāciju, 
valstī ierodoties rekordlielam 
migrantu skaitam, ar laivām 
šķērsojot Lamanšu. Saskaņā ar 
Apvienotās Karalistes valdības 
datiem šogad Lamanšu ar 
laivām šķērsojuši 40 000 cilvēku. 
“”Iebrukums” ir vārds, kā aprakstīt 
izaicinājuma milzīgo mērogu,” 
norādīja Dženriks.

Armēnija un 

Azerbaidžāna vienojušās 
nelietot spēku, lai risinātu 
strīdu ap Kalnu Karabahu, teikts 
kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts 
pēc sarunām, kurās kā vidutāja 
darbojās Krievija. Baku un 
Erevāna arī vienojās “risināt visus 
jautājumus tikai uz suverenitātes 
un teritoriālās integritātes 
abpusējas atzīšanas pamata”, 
puses norādīja kopīgajā deklarācijā 
Soču samita noslēgumā. 
Dokuments pieņemts mēnesi 
pēc Armēnijas un Azerbaidžānas 
sadursmēm, kas bija nopietnākās 
kopš 2020. gada Karabahas kara. 

Eiropas Savienības (ES) pre-
zidējošās valsts Čehijas prem-
jerministrs Petrs Fiala otrdien 
paziņojis, ka ES varētu piemērot 
Baltkrievijai jaunas sankcijas 
par tās lomu karā Ukrainā.

Baltkrievijas diktators Alek-
sandrs Lukašenko ir stipri at-
karīgs no Kremļa atbalsta un 
ļāvis Maskavai izmantot Balt-
krievijas teritoriju kā placdarmu 
uzbrukumam Ukrainai. Vienlai-
kus Minska apgalvo, ka nevēlas 
tiešā veidā iesaistīties šajā karā.

Fiala žurnālistiem pēc at-
griešanās no Kijivas sacīja, ka 
ES pašreiz apsver Baltkrievijas 

lomu un to, vai vajadzētu vēr-
sties pret Minsku.

“Noteiktas sankcijas pret 
Baltkrieviju jau ir ieviestas, taču 
mēs nevaram pieļaut, ka Balt-
krievija pievienojas Krievijas 
politikai vai ka Krievija izvai-
rās no sankciju ietekmes caur 
tādām valstīm kā Baltkrievija,” 
sacīja Fiala.

“Mums jāsaprot, ka uz-
brukumi Ukrainai tiek vadīti 
no Baltkrievijas gaisa telpas 
un ka Baltkrievija piegādā 
Krievijai ieročus,” norādīja 
Čehijas ārlietu ministrs Jans 
Lipavskis.

Kopš Krievijas iebrukuma 
Ukrainā 24. februārī ES ir pie-
mērojusi Krievijai plašas sankci-
jas, bet Fiala aicināja vēl vairāk 
izolēt Krieviju.

“Mēs zinām, ka sankcijas 
darbojas, mēs to varam redzēt 
no daudziem datiem, un mums 
neapšaubāmi ir jāturpina,” uz-
svēra ministrs.

Oktobrī Minska un Maskava 
paziņoja par kopīgu spēku izvei-
di, lai it kā aizsargātu Baltkrie-
vijas robežas. Ukraina ziņoja, ka 
Krievijas aviācijas vienības tiek 
izvietotas Baltkrievijas bāzēs 
pie Ukrainas robežas. w

Krievijā uzreiz pēc tā dēvētās 
daļējās mobilizācijas noslēgu-
ma, kuras gaitā Kremlis plānoja 
iesaukt 300 000 cilvēku, 1. no-
vembrī sācies rudens iesaukums, 
un tā gaitā varētu tikt iesaukti 
vēl 120 000.

Rīkojumu par rudens mobili-
zāciju prezidents Vladimirs Pu-
tins parakstīja vēl 30. septembrī.

Ģenerālštābs apgalvo, ka 
obligātajā militārajā dienestā 
iesauktos nesūtīs uz četru 
nule anektēto Ukrainas ap-
gabalu teritoriju.

Tam neesot likumīga pa-
mata, jo nolikums par obligātā 
militārā dienesta kārtību jaun-
iesauktos uz konflikta zonu ļauj 
nosūtīt tikai četrus mēnešus pēc 
iesaukšanas.

ASV Kara studiju institūta 
(ISW) analītiķi norāda, ka rudens 
iesaukuma karavīrus uz karu 
Ukrainā varētu nosūtīt pavasarī.

Turklāt viņus var mobilizēt 
armijā pēc dienesta beigām, ja 
mobilizācija tiks izsludināta at-
kal vai pagarināta. w

Parīzes 
apbedīšanas 
biroja 
“Debesis un 
zeme” 
vadītāja 
Izabella 
Plumjēra 
radījusi 
velokatafal-
ku, ko nodē-
vējusi par 
korbicikletu. 
Tā priekšrocī
ba ir tuvinie
kiem pavadīt 
aizgājēju 
klusā un lēnā 
procesijā.
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pauzē viņš pavēsta, ka nupat de-
putāti nodevuši zvērestu, lēnām 
iepazīst un apgūst Saeimas un 
frakciju telpas. 

Tikmēr deputāts Artūrs 
Butāns teic, ka jūtoties pagodi-
nāts par to, cik daudzi cilvēki 
tiešraidē sekojuši līdzi Saeimas 
sēdei. “Uzreiz telefonā saņēmu 
novēlējumus un ekrānšāviņus 
no manas uzstāšanās. Tas palīdz 
apzināties, ka iedzīvotāji seko 
līdzi mūsu darbam.”

Balsojumā par 14. Saei-
mas priekšsēdētāju balsu 

vairākumu ieguvis politiskā 
spēka “Apvienotais saraksts” 
pārstāvis Edvards Smiltēns.

Uz šo amatu pretendēja arī 
partijas “Stabilitātei!” līderis 
Aleksejs Rosļikovs.

Balsu skaitīšanas komisijas 
pārstāvis Rihards Kols (NA) pa-
ziņoja, ka Smiltēna kandidatūru 
atbalstīja 82 deputāti, bet Ros-
ļikova – 11. 

Par Saeimas priekšsēdētāja 
biedriem ievēlēti Zanda Kalniņa-
Lukaševica (JV) un Jānis Gras-
bergs (NA).w

Nošauts reperis Takeoff no hiphopa trio “Migos” 

Darbu sāk jaunievēlētā Saeima

Krievijā 
norit rudens 
iesaukums

Baltkrievijai draud 
papildu sankcijas


