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ĪSUMĀ

14. oktobrī
1066. Heistingsas kaujā 
Anglijā Viljama Iekarotāja 
spēki sakāva sakšu armiju 
un nogalināja Anglijas 
karali Heroldu II.

1904. Dzimis 
aviokonstruktors un 
dizainers Kārlis Irbītis. 
Darbojās aviobūvē Latvijā, 
Vācijā un Kanādā, bet mūža 
nogalē pievērsās Latvijas 
aviācijas vēstures izpētei. 
Mira 1997.gadā.

1912. Tika nodibināts 
Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs. 
Atvēršanas dienā Rīgas 
zoodārza kolekcijā bija 88 
sugu 267 dzīvnieki.

1926. Pirmo reizi izdeva 
Alana Aleksandra Milna 
bērnu grāmatu “Vinnijs 
Pūks”.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Eiropas Komisija (EK) vakar 
pieņēma paziņojumu par enerģi-
jas cenām, risinot jautājumu par 
to ārkārtējo pieaugumu pasaulē, 
kas, kā paredzams, turpināsies 
visu ziemu.

Paziņojumā ir ietverts pasā-
kumu kopums, ko Eiropas Savie-
nība (ES) un tās dalībvalstis var 
izmantot, lai novērstu faktisko 
cenu pieauguma tūlītējo ietekmi 
un vēl vairāk stiprinātu noturību 
pret jauniem cenu satricināju-
miem. Īstermiņa pasākumi 
aptver ārkārtas ienākumu 
atbalstu mājsaimniecībām, 
valsts atbalstu uzņēmumiem 
un mērķētus nodokļu sama-
zinājumus. EK arī atbalstīs ie-

guldīšanu atjaunojamos energo-
resursos un energoefektivitātē, 
izskatīs pasākumus, kas skartu 
gāzes krājumu uzglabāšanu un 
iepirkšanu un vērtēs pašreizējo 
tirgus uzbūvi.

EK atzīmēja, ka pašreizējā 
cenu kāpuma dēļ ir vajadzīga 
ātra un koordinēta reaģēšana. 
Spēkā esošais tiesiskais regu-
lējums ļauj ES un dalībvalstīm 
rīkoties, lai novērstu tūlītējo 
ietekmi uz patērētājiem un uz-
ņēmumiem.

Prioritāte būtu jāatvēl mērķē-
tiem pasākumiem, kuri spēj ātri 
mazināt cenu pieauguma ietekmi 
uz mazaizsargātiem patērētājiem 
un mazajiem uzņēmumiem. Šiem 

Eiropa cer risināt enerģijas cenu pieaugumu
pasākumiem jābūt viegli koriģē-
jamiem pavasarī, kad gaidāma 
situācijas stabilizēšanās.

Tūlītējos patērētāju un uz-
ņēmumu aizsardzības pasāku-
mos paredzēts sniegt ārkārtas 
ienākumu atbalstu enerģētiski 
nabadzīgiem patērētājiem, pie-
mēram, izmantojot talonus vai 
daļējus rēķinu maksājumus, ko 
var atbalstīt no ES emisiju kvo-
tu tirdzniecības sistēmas (ETS) 
ieņēmumiem.

Tāpat pasākumi paredz atļaut 
uz laiku atlikt rēķinu samaksu, 
ieviest aizsardzības pasākumus, 
lai izvairītos no atvienošanās 
no tīkla, nodrošināt mērķētus 
nodokļu likmju pagaidu sama-

zinājumus mazaizsargātām 
mājsaimniecībām, sniegt atbal-
stu uzņēmumiem vai nozarēm 
saskaņā ar ES valsts atbalsta 
noteikumiem.

EK atzīmēja, ka pāreja uz tīru 
enerģiju ir labākā garantija pret 
cenu satricinājumiem nākotnē 
un tā ir jāpaātrina. ES turpinās 
attīstīt efektīvu energosistēmu, 
kurā ir liels atjaunojamo ener-
goresursu īpatsvars. Lai gan 
lētākiem atjaunojamiem ener-
goresursiem ir arvien lielāka 
nozīme elektrotīkla apgādē un 
cenas noteikšanā, lielāka pie-
prasījuma apstākļos joprojām 
ir vajadzīgi citi enerģijas avoti, 
ieskaitot gāzi.w

Rīgas Vidzemes priekšpilsē-
tas tiesa vakar nolēma paturēt 
apcietinājumā par spiegošanu 
Krievijas labā aizdomās turēto 
Saeimas deputātu Jāni Ādamso-
nu. Viņš tika apcietināts jūnija 
sākumā, un kopš tā laika drošības 
līdzekļa maiņa Ādamsonam bijusi 
nesekmīga. 

Kriminālprocess sākts par 
neizpaužamu ziņu nelikumīgu 
vākšanu nolūkā tās nodot vai to 
nodošanu ārvalstij vai ārvalsts 
organizācijai tieši vai ar citas per-
sonas starpniecību vai par citu 
ziņu nelikumīgu vākšanu vai no-
došanu ārvalsts izlūkdienestam 
tā uzdevumā tieši vai ar citas 
personas starpniecību. Par šādu 

noziegumu var piemērot brīvības 
atņemšanu līdz desmit gadiem. 

Latvijas Televīzijas rīcībā 
esošā informācija liecina, ka uz 
Ādamsonu krīt aizdomas par 
informācijas nodošanu Krie-
vijai pēdējo četru gadu laikā. 
Neoficiāli zināms, ka Ādamsons 
nodevis gan publiski pieejamus 
dokumentus – dažādus likumu 
grozījumus, informāciju par armi-
jas iepirkumiem un budžetu, gan 
sniedzis ziņas pēc valsts austru-
mu robežas apmeklēšanas, infor-
mējis par Baltijas asamblejas no-
stāju pret “Nord Stream 2”. Tāpat, 
saskaņā ar neoficiālu informāciju, 
ziņu nodošanai viņš izmantojis 
savu parlamenta datoru.w

ASV amatpersonas izmeklē 
iespējamos Havanas sindroma 
gadījumus Kolumbijā dažas 
dienas pirms valsts sekretā-
ra vizītes šajā Dienvidameri-
kas valstī, vēsta ASV mediji. 
ASV vēstniecības darbinie-
kus Bogotā, iespējams, skā-
rusi noslēpumainā slimība, 
kas izraisa sāpīgu skaņu 
ausīs, nogurumu un reiboni. 
Pirmo reizi par Havanas sindro-
mu tika ziņots 2016. gadā Kubā, 
bet kopš tā laika par līdzīgiem 
simptomiem ir ziņojuši ASV dip-
lomāti visā pasaulē. Simptomu 
izcelsme nav zināma, un pastāv 
uzskats, ka tās ir sekas kādam 
nezināmam ieroča veidam. 

Otrdien laikraksts “Wall Stre-
et Journal” pirmoreiz ziņoja, ka 
ASV vēstnieka Kolumbijā Fi-
lipa Goldberga sūtītie e-pasta 
ziņojumi apstiprina vairākus 
neizskaidrojamus veselības in-
cidentus jeb UHI – šo terminu 
ASV valdība lieto Havanas sin-
dromam – kopš septembra vidus. 
Kolumbijas prezidents Ivans 
Duks Markess laikrakstam “New 
York Times” sacījis, ka valsts iz-
meklē šos ziņojumus. Viņš pie-
bilda, ka izmeklēšanu vada ASV. 
Saskaņā ar laikraksta pausto, 
vairāk nekā puse no cietušajiem 
ir CIP darbinieki. Piektdien ziņas 
par Havanas sindromu parādījās 
ASV vēstniecībā Berlīnē.w

Havanas sindroms 
arī Kolumbijā

Jāni Ādamsonu 
patur apcietinājumā

Trešdien publicētie dati 
liecināja, ka diennaktī Latvijā 
reģistrēti 2236 jauni Covid-19 
gadījumi un saņemti ziņojumi 
par 17 kovidpacientu nāvi.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu 
strauji turpina kāpt saslimstī-
bas divu nedēļu kumulatīvais 
rādītājs – dienas laikā tas pa-
lielinājies no 938,8 līdz 993,4 
gadījumiem uz 100 000 iedzīvo-
tāju, kas ir līdz šim augstākais 
Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Co-
vid-19 viļņa laikā augstākais 
kumulatīvais rādītājs Latvijā 
bija fiksēts janvāra vidū, kad 
10. janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem otrdien reģistrē-
tajiem Covid-19 gadījumiem 
1799 saslimušie jeb 80,45% bi-
juši nevakcinēti vai vakcinācijas 
kursu nepabeiguši, kamēr 437 
bija vakcinējušies.w

Jauns 
saslimušo 
rekords

Polija, ņemot vērā pēdējā 

laikā nelegālo migrantu 
pieplūdumu no Baltkrievijas, 
vēlas pastiprināt robežu 
ar Baltkrieviju, izbūvējot 
pamatīgāku robežas žogu, 
nekā tas ir šobrīd, paziņojis šīs 
valsts iekšlietu ministrs Marjušs 
Kaminskis. Polija augustā 
sāka būvēt 2,5 metrus augstu 
dzeloņstiepļu žogu, tomēr 
šonedēļ Kaminskis norādīja, ka 
robeža ir jānostiprina vēl vairāk, 
uzslienot pamatīgu, augstu žogu 
ar novērošanas sistēmām un 
kustību detektoriem. 

Afganistānas pagaidu 
valdība, ko pēc varas sagrābšanas 
izveidojusi radikālo islāmistu 
kustība “Taliban”, brīdinājusi 
ASV un Eiropas sūtņus, ka 
centieni vērst sankcijas pret 
talibu režīmu apdraud drošību 
un var izraisīt ekonomisko 
bēgļu vilni. Vašingtona un ES 
norādījušas, ka gatavas atbalstīt 
humānās iniciatīvas Afganistānā, 
bet ir rezervētas par tieša 
atbalsta sniegšanu talibiem 
bez garantijām, ka viņi ievēros 
cilvēktiesības, īpaši lielām bažām 
pastāvot par talibu vēlmi ievērot 
sieviešu tiesības.

Turciete Rumeisa Gelgi 
ir atzīta par garāko sievieti 
pasaulē un cer iedvesmot citus 
neparastus cilvēkus nekautrēties 
par sevi. 24 gadus vecā Gelgi, 
kuras augums ir 215,16 
centimetri, oficiāli iekļauta 
Ginesa Pasaules rekordu grāmatā 
kā garākā sieviete. 2014. gadā 
Gelgi 17 gadu vecumā tika 
reģistrēta kā garākā pusaudze 
pasaulē. Gelgi lielākoties 
pārvietojas ar ratiņkrēslu, tomēr 
spēj arī staigāt, izmantojot 
īpašu palīglīdzekli. Arī pasaules 
garākais vīrietis nāk no Turcijas 
– Sultāna Kesena augums 2018. 
gadā bija 251 centimetrs.

Taizemes galvaspilsētas Bangkokas nomalē esošās 69 metrus augstās Budas statu-
jas būvniecību bija paredzēts pabeigt šogad, tomēr pandēmijas dēļ darbi ieilgs, un 
tos paredzēts noslēgt 2022. gadā. 

NAMASTE


