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29. septembrī
1547. Dzima spāņu 
rakstnieks Migels de 
Servantess, kurš pasaules 
slavu iekaroja ar romānu 
“Atjautīgais idalgo 
Lamančas Dons Kihots”.

1650. Londonā atvēra 
Uzrunāšanas un satikšanās 
biroju, ko uzskata par pirmo 
vēsturiski dokumentēto 
iepazīšanās dienestu.

1916. Amerikāņu 
magnāts Džons Rokfellers 
kļuva par pirmo miljardieri.

1988. Latvijas PSR 
Augstākās Padomes 
Prezidijs atļauj tautas, 
darba un ģimenes svētkos, 
piemiņas dienās, kultūras 
un masu pasākumos lietot 
sarkanbaltsarkano karogu 
un izmantot tradicionālos 
kultūrvēsturiskos simbolus 
– auseklīti, saulīti un citus.

2020. Jaunā koronavī
rusa upuru skaits pasaulē 
pārsniedza 1 000 000.
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Pēc 15. novembra izglītī-
bas nozarē strādājošie darbu 
klātienē varēs turpināt tikai 
ar sadarbspējīgu Covid-19 
pārslimošanas vai vakcinē-
šanās sertifikātu, vakar lēma 
Ministru kabinets.

Līdz 15. novembrim mācības, 
izņemot augstskolās un koledžās, 
un bērnu uzraudzību klātienē va-
rēs sniegt arī personas, kas pē-
dējo 48 stundu laikā ir veikušas 
Covid-19 RNS testu, pēdējo sešu 
stundu laikā veikušas antigēna 
testu vai veikušas rutīnas skrī-
ninga testu, un tas ir negatīvs. 
Koledžās un augstskolās studiju 
programmas nemainīgi turpinās 
īstenot tikai epidemioloģiski dro-
šā vidē, proti, tikai ar Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu.

Vienlaikus valdība noteikusi 
pienākumu obligāti vakcinēties 
konkrētām profesijām – izglītībā 

strādājošajiem, tai skaitā pirms-
skolas izglītības, pamatizglītības 
un vidējās izglītības un augstā-
kās izglītības pakāpē nodarbinā-
tajiem, neformālās izglītības un 
pedagogu profesionālās kompe-
tences pilnveides programmās 
nodarbinātajiem, koledžās un 
augstskolās studējošajiem, kā 
arī pakalpojumu sniedzējiem, 
kas līgumattiecību izpildes lai-
kā pakalpojuma sniegšanas vietā 
nonāk saskarē ar izglītojamiem.

Izglītības un zinātnes minis-
tre Anita Muižniece (JKP) pilnībā 
atbalsta vakcināciju pret bīstamo 
vīrusu, bet arī bažījas, ka kon-
krēta datuma noteikšana radīs 
sekas izglītības nozarē, jo Minis-
tru kabineta noteikumi neparedz 
nekādas darba alternatīvas ne-
vakcinētajiem darbiniekiem.

Muižniece aicināja valdību 
vispirms noteikt darba devē-
jiem alternatīvas, ko darīt ar 

nevakcinētajiem darbiniekiem. 
Pretējā gadījumā, īpaši pirms-
skolas izglītības līmenī, trūks 
speciālistu, kas varēs klātienē 
turpināt darbu.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV) uzsvēra, ka mērķis 
nav neko apgrūtināt – mērķis ir 
meklēt risinājumus, lai saslim-
stības pieauguma un slimnīcu 
noslodžu palielinājuma dēļ ne-
būtu jāslēdz skolas.

Vakar ar valdības apstipri-
nāto jauno Covid-19 pārvaldības 
regulējumu noteikts pienākums 
obligāti vakcinēties arī veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzē-
jiem, tostarp aptieku darbinie-
kiem, kuri strādā ar klientiem, 
kā arī ilgstošā sociālajā aprūpē 
strādājošajiem. 

Vienlaikus ar jauno regulēju-
mu visi pakalpojumi iekštelpās, 
atskaitot pirmās nepieciešamī-
bas, piemēram, pasta pakalpo-

jumi vai ārstniecības pakalpo-
jumi, turpmāk būs sniedzami 
tikai drošajā vai daļēji drošajā 
zonā, kas paredz sadarbspējīgu 
Covid-19 sertifikātu vai negatīvu 
testa rezultātu.

Netiek grozīti noteikumi 
tirdzniecības sfērā – arī turpmāk 
visus tirdzniecības pakalpojumus 
varēs saņemt nedrošajā zonā. Mi-
nistru kabineta sēdē veselības 
ministrs Daniels Pavļuts (AP) at-
zina, ka ierobežojumi tirdzniecībā 
būtu nepieciešami, par tiem tu-
vākajā laikā paredzēts vienoties 
ar Ekonomikas ministriju.

Tāpat darba devējs var no-
teikt darbiniekiem vakcinācijas 
prasību, ja darbinieks strādā 
tiešā saskarsmē ar klientiem, 
tiešā saskarsmē ar citiem dar-
biniekiem, kā arī vakcinācijas 
fakts ir nepieciešams uzņēmu-
ma darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai.w

Saeimas Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisijas de-
putāti vakar atbalstīja ieceri 
organizēt pasaules čempio-
nāta rallijā posmu Latvijā. 
“Šī ir lieliska iespēja Latvijai, 
un tā ir jāizmanto! Tāds pasā-
kums Latvijā vēl nav noticis, un 
mēs to nedrīkstam laist garām. 
Organizatori sevi ir pierādījuši 
Eiropas līmenī, un tagad mums 
visiem jāsper nākamais solis. Tā 
būs milzu reklāma Latvijai, bet 
finansiālos ieguldījumus mēs 
atpelnīsim ar uzviju. Rallija or-

ganizatori piedāvājuši pasaules 
čempionāta posmu 2024. gadā 
organizēt Latvijā. Pie mums jau 
kopš 2013. gada tiek rīkoti Ei-
ropas rallija čempionāta posmi, 
ko turpinātu arī 2022. un 2023. 
gadā,” uzsvēra Sporta apakško-
misijas priekšsēdētājs Sandis 
Riekstiņš. Lai varētu nodroši-
nāt pasaules čempionāta posma 
norisi Latvijā, lēmums valdībā 
jāpieņem līdz šā gada beigām, 
paredzot nepieciešamo papildu 
finansējumu no 2022. gada. Ko-
pējās izmaksas tiek lēstas 2,85 
miljonu eiro apmērā.w

Vienotā dabasgāzes pār-
vades un uzglabāšanas ope-
ratora AS “Conexus Baltic 
Grid” (“Conexus”) pārstāv-
jus dara bažīgus dabasgā-
zes tirgotāju rīcība, izņemot 
gāzi no Inčukalna pazemes 
krātuves, jo pastāv iespēja, 
ka tā tiks iztukšota jau līdz 
nākamā gada janvārim.

To otrdien Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās attīstības komisijā 
atzina “Conexus” Korporatīvās 
stratēģijas daļas vadītājs Jānis 

Eisaks. Viņš teica, ka izaicinā-
jumu šogad sagādā ziemas un 
nākamā gada pavasara cenu 
atšķirība. Pašlaik cena ir 30 
eiro par megavatstundu. 

“Tas nozīmē, ka jebkura 
megavatstunda, ko tirgotājs 
iegādāsies lieki un noglabās 
Inčukalnā, draud ar potenciā-
lu 30 eiro zaudējumu nāka-
mā gada pavasarī,” skaidroja 
Eisaks.

Līdz ar to tirgotāji šogad 
ir ļoti piesardzīgi krājumu 
veidošanā.w

Līdz šim vismaz vienu 
vakcīnas pret Covid-19 devu 
Latvijā ir saņēmuši 910 311 
cilvēki, bet pilnībā vakcinēti 
ir 836 007 cilvēki, informē 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) Vakcinācijas projekta 
nodaļā.

No kopējā iedzīvotāju skaita 
vakcināciju pret Covid-19 sākuši 
48%, bet pabeiguši 44%. Savu-
kārt iedzīvotāju vecumā no 12 
gadiem vidū vakcināciju sākuši 
55,51% un pabeiguši – 50,82%. 
Vislielākā aptvere ir vecuma 
grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur 
vakcināciju sākuši 62% senioru.

Saskaņā ar NVD apkopo-
tajiem datiem pirmo vakcīnas 
devu pirmdien saņēmušas 3230 
personas, savukārt otro – 1537.

Veselības nozares darbinie-
ku vidū vismaz vienu devu ir 
saņēmuši 93%, savukārt vakci-
nācijas kursu pabeiguši – 86%.w

Haitiešu migranti, bēgot no savas valsts pēc tam, kad to augustā piemeklēja 
postoša zemestrīce, ceļu uz ASV sāk Kolumbijā, no kurienes vispirms cenšas nokļūt 
Panamā. Vismaz piecas dienas ilgajā ceļā cauri džungļiem cilvēkiem jācīnās ar čūskām, 
stāvām gravām, straujām upēm, tropu lietusgāzēm un noziedzniekiem, kuri saistīti 
ar narkotiku kontrabandu.

DŽUNGĻOS

Zviedrijā sprādzienā 
dzīvojamā namā Gēteborgā 
otrdien īsi pirms pulksten 5 
ievainoti vismaz 16 cilvēki, 
tostarp četri guvuši smagas 
traumas, paziņojušas 
varasiestādes. “Cietuši vairāki 
dzīvokļi un kāpnes. Pagaidām nav 
skaidrs, kas izraisīja sprādzienu,” 
vēsta avārijas dienesti, kas 
atzīst, ka tas neizskatās pēc 
negadījuma. Atsaucoties uz 
avotiem policijā, vietējais 
laikraksts GP vēsta, ka pie 
vienas no ieejām varētu būt bijis 
novietots spridzeklis. 

Anglijā Glastonberijas 
mūzikas festivāla laikā upē, kas 
tek cauri pasākuma teritorijai, 
nonācis videi bīstams narkotiku 
daudzums, paziņojuši zinātnieki. 
Festivāla laikā MDMA un kokaīna 
līmenis upes ūdenī bijis tik 
augsts, ka varējis kaitēt zivīm 
un citai dzīvajai radībai lejup pa 
straumi, secinājuši zinātnieki. 
Eksperti pieļauj, ka narkotikas 
iekļuvušas upē ar cilvēku urīnu, 
un aicina festivāla apmeklētājus 
izmantot oficiālās tualetes. 

Ķīnas kompānijai “ByteDance” 
piederošās aplikācijas TikTok 
aktīvo lietotāju skaits pārsniedzis 
miljardu. TikTok 2018. gada 
janvārī bija apmēram 55 miljoni 
lietotāju, bet viņu skaits pieauga 
līdz 271 miljonam 2018. gada 
decembrī un 507 miljoniem 
2019. gada decembrī. 2020. 
gada jūlijā TikTok ziņoja par 
gandrīz 800 miljoniem ikmēneša 
aktīvo lietotāju. Augustā tika 
ziņots, ka TikTok pērn apsteigusi 
Facebook un tā ziņojumapmaiņas 
platformas Messenger un 
WhatsApp, kļūstot par visvairāk 
lejupielādēto lietotni.

Pedagogiem būs jāvakcinējas

Deputāti atbalsta WRC posmu Bažas par krājumiem

Vakcinējies 
teju miljons


