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20. oktobrī
1740. Marija Terēze 
kļuva par Austrijas 
karalieni, taču viņas 
tiesības uz kroni neatzina 
Francija, Prūsija, Bavārija 
un Saksija. Aizsākās karš 
par Austrijas mantojumu.

1905. Rīgā, Grīziņkalnā, 
notika plaši tautas mītiņi, 
kuru dalībnieku skaits 
sasniedza 100 000 cilvēku. 

1955. Izdeva britu 
rakstnieka Dž. R. R. Tolkīna 
triloģijas “Gredzenu 
pavēlnieks” pēdējo daļu 
“Karaļa atgriešanās”.

2020. Jaunā 
koronavīrusa pandēmijā 
oficiāli reģistrēto 
saslimšanas gadījumu 
skaits pasaulē pārsniedza 
40 miljonus.
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No ceturtdienas, 21. oktobra, 
stāsies spēkā vēl nedaudz stin-
grāki ierobežojumi, kas iecerēti, 
lai samazinātu Covid-19 izplatī-
bu Latvijā. Ierobežojumi, kas vēl 
jāapstiprina Ministru kabineta 
sēdē, paredz, ka lokdauna jeb 
mājsēdes laikā slēgti būs teju 
visi veikali, ierobežos izklaides 
iespējas, kā arī tiks slēgtas skolas. 

Šāds lēmums pieņemts, jo 
Latvijā ir pārāk mazs vakcināci-
jas aptveres rādītājs. “Daudziem 
tas var šķist nesaprotami, kāpēc 
mums ir tā, bet Dānijā un Īrijā 
citādi. Iemesls ir tāds, ka vakci-

nēšanās process nav izdevies, kā 
tas bija iecerēts,” sacīja premjer-
ministrs Krišjānis Kariņš.

Veselības ministrs Daniels 
Pavļuts (AP) skaidroja, ka šajā 
laika periodā visi veikali, izņe-
mot pirmās nepieciešamības, 
nestrādās un būs pieejami tikai 
paši nepieciešamākie pakalpo-
jumi. Tāpat paredzēts ieviest 
mājsēdi no pulksten 20 līdz 5. 

Skolēnu brīvlaiku pagarinās 
par nedēļu, bet pēc tam visas 
klašu grupas, izņemot 1.–3. 
klases, mācīsies attālināti līdz 
15. novembrim.

Latvija ir pirmajā vietā 
pasaulē saslimstības ar Co-
vid-19 tempā. Pēdējā nedēļā 
jaunatklāto Covid-19 gadī-
jumu skaits palielinājies par 
49%, salīdzinot ar saslimstī-
bu nedēļu iepriekš. Divu 
nedēļu Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotā-
ju sasniedzis 1266,4, kas ir 
divas reizes lielāks nekā otrā 
viļņa maksimums.

Slimnīcās Covid-19 pacientu 
skaits dubultojas 14 dienu lai-
kā. Šodien slimnīcās ārstējas jau 
1114 pacienti – 133 ar smagu 

slimības gaitu un 981 ar vidēji 
smagu. Covid-19 izraisīto nāves 
gadījumu skaits nedēļas laikā 
pieaudzis par 48%. Slimnīcās Co-
vid-19 intensīvās terapijas gultu 
noslodze tuvojas 100%.

Veselības ministrija norāda, 
ka pie esošās saslimstības izpla-
tīšanās ātruma oktobra beigās 
prognozējami 4000 jaunatklāti 
Covid-19 pacienti un 275 jauni 
stacionēšanas gadījumi dienā. 
Šādā situācijā nebūs iespējams 
nodrošināt nepieciešamo ārstnie-
cību visiem un būtiski pieaugs no 
Covid-19 mirušo cilvēku skaits.w

Ierobežojumi vēl mazliet stingrāki

Ņemot vērā nelegālās imig-
rācijas spiedienu uz Latvijas un 
Baltkrievijas robežas, valdība 
vakar lēma līdz 10. februārim 
pagarināt ārkārtējo situāciju čet-
rās Latgales pašvaldībās – Lu-
dzas, Krāslavas, Augšdaugavas 
novados, kā arī Daugavpilī. 

Iekšlietu ministre Marija Go-
lubeva (AP) valdības sēdē norādī-
ja, ka ārkārtējās situācijas laikā 
paredzēts turpināt īstenot jau 
līdz šim izmantotos robežas sar-
gāšanai paredzētos pasākumus.

Iekšlietu ministrija (IeM) no-
rāda, ka joprojām ik diennakti 
robežsardzes amatpersonas no-
vērš vairāku desmitu personu 
mēģinājumu nelikumīgi šķērsot 
Latvijas un Baltkrievijas robežu. 
Līdz ar to personu, kuras mēģina 
nelikumīgi šķērsot robežu, skaits 

saglabājas augsts.
Vienlaikus IeM norāda, ka 

arī Lietuvas un Polijas robež-
sargi joprojām veic intensīvu 
darbu, lai atturētu ārzemnie-
kus no savas valsts robežas 
nelikumīgas šķērsošanas. 

Tāpat, vērtējot kopumā Lat-
vijas, Lietuvas un Polijas veikto 
statistiku par situāciju uz attie-
cīgās valsts un Baltkrievijas ro-
bežas saistībā ar šīs robežas ne-
legālu šķērsošanu, tiek norādīts, 
ka pagājušajā nedēļā uz visu trīs 
valstu robežām kopumā atturēto 
personu skaits ir pieaudzis no 
1992 līdz 2967 jeb par 74%, kas 
liecina par nelegālās migrācijas 
spiediena palielināšanos. Kopš 
10. augusta kopumā no valsts 
robežas nelikumīgas šķērsoša-
nas ir atturēti 1785 cilvēki.w

Pēc primārajām aplēsēm 
oktobra sākumā, viens lokdau-
na mēnesis varētu izmaksāt 
ap 200 miljoniem eiro, par-
lamenta Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijas sēdē vakar 
sacīja finanšu ministrs Jānis 
Reirs (JV).

Viņš skaidroja, ka šis jau-
tājums jāsasaista ar to, kāda 
situācija ir valstī un kas notiek 
slimnīcās. Iepriekš esot vērtēts 
veselības ekspertu ziņojums par 
to, cik valstij izmaksātu, ja tik-
tu pārpildītas slimnīcu gultas. 
Izmaksas varētu būt 250–300 
miljoni eiro, nerunājot par zau-
dētām dzīvībām un liegumu sa-
ņemt pakalpojumus, akcentēja 
Reirs.

Oktobra sākumā, kad 

tika veidoti aprēķini, seci-
nāts, ka šāda veida lokdau-
ns varētu izmaksāt ap 200 
miljoniem eiro. “Ar to mēs 
esam rēķinājušies, bet tas 
atkarīgs no tā, cik veik-
smīgs uzņēmējiem bijis ok-
tobra sākums un cik veik-
smīga būs novembra otra 
puse,” teica politiķis. 

Reirs akcentēja, ka valdība 
rūpīgi vērtē sniegtos atbalstus, 
lai tie nebūtu nelietderīgi. Tie-
ši ar to nodarbojas Ekonomi-
kas ministrija kopā ar Valsts 
ieņēmumu dienestu. Finanšu 
ministrs sacīja, ka nepiecieša-
mi stingri kritēriji atbalstam, 
piebilstot, ka valdības piešķir-
tais atbalsts varētu būt līdz 200 
miljoniem eiro.w

Ministru prezidents Krišjā-
nis Kariņš (JV) rosina noteikt 
visiem 50 gadus sasniegušiem 
cilvēkiem obligātu vakcināciju 
pret Covid-19. 

Veselības ministrs Da-
niels Pavļuts (AP) skaidro-
ja, ka vakcinācijas aptveres 
celšanai iedzīvotāju vecumā 
virs 50 gadiem tiek ieteikts 
noteikt par pienākumu vak-
cināciju pret Covid-19 ko-
pumā vai saņemot zināmus 
pakalpojumus. 

Runājot par šo iniciatīvu, 
ministrs pauda atbalstu, pie-
bilstot, ka valdībai ir visai ie-
robežoti rīki, ar kuriem varētu 
stimulēt gados vecāko un ris-
kantāko iedzīvotāju vakcināciju. 
Taču vienlaikus, viņaprāt, šeit 
varētu būt juridiski izaicināju-
mi, jo šobrīd darbiniekiem šāds 
pienākums noteikts ar nodarbi-
nātības pamatu.w

Vācijas autobūvnieks 
“Opel” samaksājis 64,8 miljonu 
eiro sodu par to, ka sniedzis 
nepatiesus datus par tā ražoto 
automobiļu radītajiem izmešiem. 
Sods noteikts, jo “Opel” Vācijas 
transportlīdzekļu licencēšanas 
iestādei iesniedzis datus, kuros 
bija apgalvots, ka uzņēmuma 
ražotās dīzeļautomašīnas rada 
būtiski mazāk izmešu, nekā tas bija 
patiesībā. Tā kā sods ir samaksāts, 
prokuratūra neuzturēs prasību 
tiesā pret “Opel”. Saistībā ar 
nepareizo datu sniegšanu netiks 
tiesāti arī seši “Opel” menedžeri.

Ziemeļkoreja otrdien 
izšāvusi jūrā ballistisko raķeti, 
paziņojusi Dienvidkorejas 
armija. Neidentificētā ballistiskā 
raķete tika izšauta no Sinpo 
jūrā uz austrumiem no Korejas 
pussalas, pavēstīja Dienvidkorejas 
bruņoto spēku ģenerālštābs. 
Dienvidkorejas un ASV 
izlūkdienesti veic analīzi, lai iegūtu 
papildu detaļas. Sinpo, no kurienes 
tika izšauta raķete, ir liela 
kuģu būvētava, un satelītattēli 
iepriekš ir rādījuši, ka tur atrodas 
zemūdenes. Ziemeļkorejas 
kodolieroču un ballistisko raķešu 
programmas ir aizliegtas ar ANO 
Drošības padomes rezolūcijām, un 
to dēļ valsts ir pakļauta daudzām 
starptautiskām sankcijām.

ASV bijušais ģenerālštāba 
vadītājs un valsts sekretārs 
Kolins Pauels, kurš bija pirmais 
afroamerikānis šajos amatos, 
pirmdien 84 gadu vecumā 
mira no Covid-19 izraisītām 
komplikācijām. Atvaļinātais 
ģenerālis Pauels bija pilnīgi 
vakcinēts pret Covid-19. Pauels 
bija ārstējies no asins vēža un bijis 
ar novājinātu imūnsistēmu. ASV 
prezidents Džo Baidens, pieminot 
aizgājēju, raksturoja viņu kā rasu 
barjeru pārvarētāju, kurš ticējis 
Amerikas solījumam. Pauels kā 
ģenerālštāba vadītājs panāca 
ASV militāru uzvaru 1991. gada 
Persijas līča karā. 

Japānā notiekošajā pasaules vingrošanas čempionātā Krievijas sportiste Angelina 
Meļņikova izpilda atbalsta lēcienu sieviešu kvalifikācijas sacensībās.
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Pierobežā pagarina 
ārkārtējo situāciju

Lokdauna cena – 
200 miljoni

Rosina obligātu 
vakcināciju


