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17. novembrī
1855. Britu ceļotājs 
Deivids Livingstons kļuva 
par pirmo eiropieti, kurš 
ieraudzīja Viktorijas 
ūdenskritumu Āfrikā.

1869. Ēģiptē atklāja 
Suecas kanālu, kas savieno 
Vidusjūru un Sarkano jūru.

1918. Rīgā notika 
Latvijas pirmā likum- 
devēja – Tautas padomes 
– dibināšanas sēde. 
Par Tautas padomes 
priekšsēdētāju ievēlēja  
Jāni Čaksti.

1990. Mihails Gorbačovs 
atkārtoti aicināja Anatoliju 
Gorbunovu un Ivaru 
Godmani noslēgt savienības 
līgumu, bet pēc atteikuma 
saņemšanas sāka 
ekonomisko blokādi.

2003. Austrijā 
dzimušo asa sižeta 
filmu aktieri Arnoldu 
Švarcenegeru inaugurēja 
par ASV Kalifornijas štata 
gubernatoru.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Incidentā ar raķetes sprādzie-
nu Polijā vēl ir daudz nezināmā, 
taču vairāk jāsliecas ticēt ASV 
prezidenta Džo Baidena teikta-
jam, ka tā varētu būt Ukrainas 
pretgaisa aizsardzības raķete, 
aģentūrai LETA atzina bijušais 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) komandieris un Latvijas 
Gaisa spēku komandieris Juris 
Maklakovs.

Viņš vērsa uzmanību, ka 
patlaban publiskajā telpā ir 
pretrunīga informācija par to, 
vai raķeti izšāvuši Krievijas vai 
Ukrainas spēki. ASV prezidents 
trešdien G20 samitā Bali pavēs-
tījis, ka raķete, kas otrdien trā-
pīja Polijas teritorijā, varētu būt 

Ukrainas pretgaisa aizsardzības 
raķete. Savukārt Ukrainas prezi-
dents Volodimirs Zelenskis G20 
līderiem apsūdzēja Krieviju par 
raķetes uzbrukumu Polijai.

“Spriest diezgan grūti, tomēr 
es varbūt vairāk ticētu ASV pre-
zidenta paustajam, jo viņš noteik-
ti savu paziņojumu balstījis uz 
kādiem tehniskiem datiem, kas, 
piemēram, iegūti no satelītiem,” 
uzsvēra eksperts. Maklakovs arī 
uzskata, ka krievi nebūtu apzināti 
šāvuši raķeti uz Polijas teritoriju. 

“Krievijai tikai vēl tā 
trūka, lai izraisītu karu ar 
NATO. Es nedomāju, ka Krievi-
ja pie pašreizējās situācijas, kad 
atstāta Hersona un frontē tai ir 

citas problēmas, izvēlētos šādi 
rīkoties,” norādīja eksperts.

Arī Polijas prezidents Andžejs 
Duda vakar paziņoja, ka, visti-
camāk, ciematam pierobežā ar 
Ukrainu otrdien trāpījusi ukraiņu 
zenītraķete.

“Pilnīgi nekas neliecina, ka 
tas būtu bijis apzināts uzbru-
kums Polijai. Ļoti ticami, ka tā 
bija raķete, ko izmantoja pretra-
ķešu aizsardzības sistēma, tas ir, 
to lietoja Ukrainas aizsardzības 
spēki,” žurnālistiem atzina Duda.

Maklakovs uzskata, ka pat-
laban netiks iedarbināts NATO 
līguma 5. pants un šis jautājums 
aliansē atlikts, ņemot vērā Bai-
dena paziņojumu. Polijā otrdien 

pēcpusdienā nokrita Krievijā 
ražota raķete, nogalinot divus 
cilvēkus Pševodovas ciemā.

Krievija kopumā otrdien uz 
Ukrainu izšāva 96 spārnotās ra-
ķetes, kā arī pakļāvusi to aviāci-
jas raķešu apšaudei un uzbruku-
ma lidrobotu triecieniem.

Pēc otrdienas notikumiem 
Polijā drošības situācija Latvijā 
paliek nemainīga, taču Latvijas 
drošības dienesti kopā ar valdī-
bu gatavi reaģēt, ja rastos tāda 
nepieciešamība, pēc ārkārtas 
Ministru kabineta (MK) sēdes, 
kurā tika uzklausīta jaunākā in-
formācija par incidentu, medijus 
informēja premjerministrs Kriš-
jānis Kariņš (JV).w

Izskatās, ka topošās koalīci-
jas partneriem ir vēlme atrast 
amatus valdībā arī atsevišķiem 
frakcijas vai partijas biedriem, 
intervijā Latvijas Televīzijas 
raidījumā “Rīta panorāma” va-
kar sacīja “Jaunās vienotības” 
(JV) līderis, Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš.

Viņš uzsvēra, ka trīs topošās 
koalīcijas partneri – JV, Nacio-
nālā apvienība (NA) un “Apvie-
notais saraksts” (AS) – piekrituši 
gan sadarbības memorandam, 
gan atbildības jomu dalījumam.

“Esmu izlēmis pats mazāk 
klausīties visādās muļķībās, 
kas izskan. Darīšu visu, lai dek-
larācijas rakstīšana ritētu raitāk 
uz priekšu. Cik ilgs laiks vēl ne-
pieciešams, grūti teikt, jo viens 

no partneriem – AS – līdz 
šim visādos veidos vilcinājās 
un lietu padarīja nedaudz 
grūtāku,” teica Kariņš.

Premjers akcentēja, ka viņš 
sarunājas ar partiju, tostarp 
AS, vadību, kas tikšanās reizēs 
runā vienu, bet “tad televīzijā 
parādās kāds cienījams Saei-
mas deputāts, kas runā citu”. 
Atsaucoties uz atšķirīgajiem 
vēstījumiem, kas izskan no AS, 
Kariņš norādīja, ka viņam ir sa-
jūta, ka AS iekšienē ne pārāk 
labi komunicē cits ar citu.

Kariņš par AS piedāvāto vēl 
viena memorada rakstīšanu 
teica, ka tās būtu “muļķības”, 
uzsverot, ka nākamajam me-
morandam jāsaucas “valdības 
deklarācija”.w

Administratīvā rajona tiesa 
15. novembrī noraidīja uzņēmēja 
Jāņa Pļaviņa prasību strīdā pret 
Nacionālo elektronisko plašsazi-
ņas līdzekļu padomi (NEPLP) par 
iepriekš nobloķētās mājaslapas 
mainampasauli.news darbības 
atjaunošanu, aģentūra LETA 
noskaidroja tiesā. 

Iepriekš NEPLP lēma iekļaut 
mājaslapu kopā ar 69 vietnēm 
Latvijā bloķēto interneta vietņu 
sarakstā.

“Šis ir kārtējais spriedums, 
kurā pilnībā atspēkoti atse-
višķu provokatoru un dezin-
formatoru pavasarī, apstaigā-

jot virkni mediju, mērķtiecīgi 
paustie izteikumi, kas apšau-
bīja un diskreditēja NEPLP 
darba tiesiskumu, sargājot 
mūsu informatīvo telpu,” mikrob-
logošanas vietnē Twitter uzsver 
NEPLP priekšsēdētājs Ivars Ābo-
liņš. Saeima 10. martā galīgajā 
lasījumā pieņēma grozījumus 
“Elektronisko sakaru likumā”, 
ar ko NEPLP piešķirtas tiesības 
slēgt interneta vietnes, kas iz-
plata dezinformāciju un Kremļa 
propagandu. NEPLP pēdējā laikā 
Latvijā pārtraukusi vairāku Krie-
vijas un Baltkrievijas televīzijas 
kanālu izplatīšanu.w

ASV iepriekšējais prezidents 
Donalds Tramps paziņojis par 
savas kampaņas uzsākšanu 
ASV prezidenta vēlēšanām 
2024. gadā. “Amerikas atgrieša-
nās sākas tieši tagad,” 76 gadus 
vecais Tramps paziņoja simtiem 
atbalstītāju savā privātmājā 
“Mar-a-Lago” Floridas štatā.

“Es šovakar paziņoju par 
savu kandidēšanu uz ASV pre-
zidenta amatu,” sacīja Tramps, 
kurš neilgi pirms tam iesniedza 
oficiālus dokumentus par savas 
kandidatūras reģistrēšanu ASV 
vēlēšanu institūcijai.

Trampa neparasti agrā ie-
stāšanās sacensībā par Balto 
namu tiek uzskatīta par mē-
ģinājumu apsteigt citus re-
publikāņus, kuri centīsies 
panākt savas kandidatūras 
izvirzīšanu no Republikāņu 
partijas ASV prezidenta vē-
lēšanām, un atvairīt iespēja-
mas kriminālapsūdzības.

Republikāņi guva negaidīti 
sliktus rezultātus ASV vidus-
termiņa vēlēšanās, kuros lie-
lākoties tiek vainots Trampa 
atbalstīto kandidātu vājais 
sniegums.w

“Sotheby” Honkongas izsoļu namā izstādīts 
303,10 karātu smagais dimants “Zelta kanārijput-
niņš”, ko decembrī paredzēts izsolīt Ņujorkā. 
Prognozes liecina, ka vērtīgo akmentiņu izdosies pārdot 
par aptuveni 15 miljoniem eiro.
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Tramps kandidēs

Pļaviņa mājaslapa 
paliks slēgta

Kariņš: Partneriem 
meklē amatus

ASV Nacionālā Aeronautikas 
un kosmosa pārvalde (NASA) 
vakar nosūtīja ceļā uz Mēnesi 
bezpilota kosmosa kuģi “Artemis 
1”. Nesējraķete SLS ir varenākā 
raķete, kāda jebkad uzbūvēta. 
Misijas “Artemis 1” starts 
tehnisku problēmu dēļ bija 
aizkavējies par gadu. Otrajā 
lidojumā piedalīsies astronauti. 
Sekmīga scenārija gadījumā 
2024. gadā varētu notikt lidojums 
ap Mēnesi, bet 2025. gadā – divu 
astronautu misija. NASA cer 
izveidot Mēness bāzi, kas ļautu 
astronautiem rotācijas kārtībā 
uzturēties tur vairākas nedēļas. 

Spānijā kravas automašīnu 
šoferi, ņemot vērā zemu 
atsaucību, pārtraukuši 
beztermiņa streika rīkošanu 
vienu dienu pēc tā sākšanas. 
Pirmdien Madrides centrālajā 
daļā demonstrācijās piedalījās 
tikai aptuveni 1000 protestētāju, 
tikmēr citās pilsētās protesta 
akcijas dalībnieku trūkuma dēļ 
tika atceltas. Streika rīkotāji 
apsūdz Spānijas valdību 
bezdarbībā laikā, kad strauji 
pieaug inflācija.

Alžīrijas valsts enerģētikas 
uzņēmums “Sonatrach” ar 
Slovēniju noslēdzis vienošanos 
uz trīs gadiem, kas paredz no 
janvāra valstij piegādāt  
dabasgāzi pa cauruļvadu caur 
Itāliju. Šī vienošanās ar  
Slovēnijas gāzes piegādātāju 
“Geoplin” noslēgta laikā, kad 
Eiropa cenšas aizstāt Krievijas 
energopiegādes pēc Maskavas 
sāktā uzbrukuma Ukrainai. 
Slovēnijas mediji vēstī, ka 
paredzēts piegādāt aptuveni  
300 miljonus kubikmetru gadā.


