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26. oktobrī
740. Konstantinopoli 
satricināja spēcīga zemes
trīce, izraisot plašus postīju
mus un lielu upuru skaitu.

1651. Kurzemes 
hercogiste Gambijas upes 
grīvā no vietējā valdnieka 
Kumbo iegādājās salu, 
nosauca to par Andreja salu 
un izveidoja hercogistes 
koloniju. 

1965. “The Beatles” 
dalībniekiem piešķīra Britu 
impērijas ordeņa kavaliera 
(MBE) titulu.

2002. Noslēdzās trīs 
dienas ilgusī Maskavas 
teātra krīze. 128 ķīlnieki 
nomira no Krievijas drošības 
dienestu teātrī palaistās 
iemidzinošās gāzes, 
bet viens – no šautiem 
ievainojumiem. Tika 
nogalināts arī 41 terorists.
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Latvijā zemākā vakcināci-
jas pret Covid-19 aptvere no-
vērojama lauksaimniecības 
un mežsaimniecības, kā arī 
būvniecības nozarēs, kur vak-
cinācijas pilnu kursu līdz 20. 
oktobrim bija veikuši attiecīgi 
34% un 49% strādājošo, liecina 
Ekonomikas ministrijas (EM) 
publiskotā informācija.

Lielākais vakcinēto īpat-
svars ir veselības un sociālās 
aprūpes sektorā, kur vakcinēti 
87% no nozarē strādājošajiem.

Nozaru iedalījumā vakcinā-
cijas īpatsvara ziņā veselības un 

sociālās aprūpes sektorā strādā-
jošajiem seko izglītības nozare, 
kur 20. oktobrī bija vakcinēti 
83% no strādājošajiem, valsts 
pārvaldes un aizsardzības jomā 
– 81%, informācijas un komuni-
kāciju tehnoloģiju pakalpojumu 
nozarē – 78%, finanšu un ap-
drošināšanas nozarē – 77% un 
mākslas, izklaides un atpūtas 
jomā – 77%.

Profesiju dalījumā aktīvākie 
vakcinēšanās ziņā bijuši ārsti 
– vakcinējušies 100% strādājo-
šie, starp rīkotājdirektoriem un 
uzņēmumu vadītājiem – 98%, 

starp pārvaldes jeb administrā-
cijas vecākajiem speciālistiem 
– 96%, starp pamatizglītības un 
pirmsskolas pedagogiem – 91%, 
starp klientu informētājiem – 
91%, bet starp individuālās 
aprūpes darbiniekiem – 90%.

Zemākie vakcinācijas rādī-
tāji līdz 20. oktobrim uzrādī-
ti starp materiālo vērtību un 
transporta darbības uzskaites 
darbiniekiem – 70%, starp rūp-
niecības un citiem strādniekiem 
– 66%, bet vismazāk vakci-
nēto ir starp smago kravas 
automobiļu un autobusu va-

dītājiem – vien 50%.
Līdz šim kopumā Latvi-

jā pret Covid-19 vakcinētas 
1 095 128 personas, bet vakci-
nācijas kursu pabeiguši 973 762 
cilvēki, kas atbilst 51,7% Lat-
vijas iedzīvotāju, aprēķinos iz-
mantojot Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datus par provi-
zorisko iedzīvotāju skaitu valstī 
2021. gada jūlija sākumā.

Izdalot dažādas iedzīvotā-
ju vecuma grupas, redzams, ka 
vakcinācijas procesu pabeiguši 
60,6% Latvijas iedzīvotāju, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu.w

Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Nodokļu un muitas policijas 
pārvalde prokuratūrai krimināl-
vajāšanas sākšanai nodevusi kri-
minālprocesu pret kādu personu 
par hašiša kontrabandu pa pastu.

Veicot padziļinātu pasta 
sūtījumu kontroli, muitnie-
ki jūnijā atklājuši aptuveni 
871,5 gramu hašiša nelikumī-
gu pārvietošanu pāri Latvijas 
robežai, izmantojot pasta pa-
kalpojumus. 

Veicot kratīšanu aizdomās tu-
rētās personas dzīvesvietā, tika 
atrasti un izņemti vēl 30,3 grami 
hašiša. Izmeklēšanas laikā iegūts 
pietiekami daudz pierādījumu, 
un šomēnes kriminālprocess no-
dots Daudznozaru specializētajai 

prokuratūrai kriminālvajāšanas 
uzsākšanai pēc Krimināllikuma 
190.1. panta otrajā daļā un 253.1. 
panta pirmajā daļā paredzēto 
noziegumu pazīmēm. Par neli-
kumīgu narkotiskas vielas pār-
vietošanu pāri Latvijas robežai 
lielā apmērā paredzēts sods ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
desmit gadiem, konfiscējot mantu 
vai bez mantas konfiskācijas, bet 
par narkotiku neatļautu izgata-
vošanu, iegādāšanos, glabāšanu, 
pārvadāšanu vai pārsūtīšanu rea-
lizācijas nolūkā soda ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no diviem 
līdz astoņiem gadiem, konfiscējot 
mantu vai bez mantas konfiskā-
cijas, un ar probācijas uzraudzību 
uz laiku līdz trim gadiem.w

Spāņu mākslinieka Pablo 
Pikaso 11 meistardarbi izsoļu 
nama “Sotheby’s” rīkotajā vai-
rāksolīšanā Lasvegasā, ASV, 
pārdoti par 108,9 miljoniem 
dolāru (93,6 miljoniem eiro).

Darbi tika izsolīti viesnīcā 
“Bellagio”, kas pazīstama ar 
savu plašo mākslas darbu ko-
lekciju.

Izsolītās kolekcijas promi-
nentākais darbs bija glezna 
“Femme au beret rouge-orange” 
(“Sieviete ar sarkani oranžo be-
reti”) – viens no pēdējiem Pikaso 
gleznotajiem Marijas Terēzes 
Valteres portretiem. Valtere 
sāka dēku ar Pikaso, kad viņai 
bija 17 gadu, un viņa iedvesmo-

jusi daudzus gleznotāja slave-
nākos darbus.

1938. gadā tapusī glezna, 
kuras sākumcena tika lēsta 
20–30 miljonu dolāru robe-
žās, tika pārdota par teju 
40,5 miljoniem dolāru.

Pārdoti arī divi Pikaso 
dzīves pēdējo gadu portreti. 
“Homme et enfant” (“Vīrietis 
un bērns”) tika pārdots par 24,4 
miljoniem dolāru, bet “Buste 
d’homme” (“Vīrieša krūštēls”) 
par 9,5 miljoniem dolāru, ne-
sasniedzot prognozēto desmit 
miljonu dolāru sākumcenu.

Citu darbu vidū bija kerami-
kas veidojumi, vairāki darbi uz 
papīra un klusās dabas.w

Iekšlietu ministrija ir sākusi 
gatavot un ar citām valsts pārval-
des iestādēm saskaņot regulējumu 
tā dēvēto “nomadu vīzu” ievieša-
nai. “Nomadu vīza” paredz iespēju 
trešo valstu pilsoņiem veikt darbu 
pie darba devēja, kas nav reģistrēts 
valstī, kurā darba ņēmējs uzturas. 
Piemēram, Spānijas pilsonis, kurš 
veic darbu informācijas tehnoloģi-
ju jomā Spānijā reģistrēta darba 
devēja labā, strādā attālināti no 
citas valsts, piemēram, no Igau-
nijas, kas viņam izdevusi digitālo 
jeb “nomadu vīzu”. Iekšlietu mi-
nistre Marija Golubeva (AP) 
cer, ka “nomadu vīzas” ļaus 
Latvijai no ārzemēm piesaistīt 
jaunus talantus. “Migrācija vēs-
turiski ir bijusi Eiropas pieredzes 
integrāla daļa. Augsti kvalificēti 
migranti samazina nevienlīdzī-
bu un pētījumi liecina, ka valstis 
ar atvērtāku imigrācijas politiku 
ir ar vidēji augstāku iekšzemes 
kopproduktu, zemāku bezdarba 
līmeni, zemākiem valdību izdevu-
miem un izglītotāku darbaspēku,” 
uzrunā konferencē “Digitālā mig-
rācija: Darbs. Nākotne. Kopiena.” 
norādījusi Golubeva.w

Lai palīdzētu atgūties savas valsts tūrisma nozarei, Taizeme ir iedarbinājusi īpa-
šu tūrisma programmu “Puketas smilškaste”. Tā paredz, ka pret Covid19 pilnībā 
vakcinētiem viesiem nav jādodas karantīnā, apmeklējot Puketas salu, taču jāpavada 
šajā vietā vismaz septiņas naktis. Attēlā redzama kāda no salas viešņām, kura bauda 
Puketas saulrietu.
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Zināmas nozares ar zemāko vakcinācijas aptveri
Dienvidkorejas prezidents 
Mūns Džēins paziņojis par 
pakāpenisku atgriešanos normālā 
dzīvē no novembra. Prezidents 
paziņoja, ka skolās mācības 
atkal notiks klātienē un senioru 
centri atsāks darboties ierastajā 
režīmā. Noteikumi par masku 
valkāšanu paliks spēkā, kā arī tiks 
saglabāti vairāki citi ar veselības 
aizsardzību saistīti pasākumi. 
Dienvidkorejā ar aptuveni 52 
miljoniem iedzīvotāju pret 
Covid19 pilnībā vakcinēti 
vairāk nekā 70% iedzīvotāju, 
paziņojušas varasiestādes. 
Jaunu Covid19 gadījumu skaits 
ir saglabājies zems, un valsts 
mērogā karantīnas režīmu nav 
bijis nepieciešams ieviest.

ASV notikušajā izsolē par 1,47 
miljoniem dolāru (1,26 miljoniem 
eiro) pārdoti sporta apavi, 
ko savulaik valkāja visu laiku 
labākais pasaules basketbolists 
Maikls Džordans. Sarkanbaltos 
sporta apavus “Nike Air Ship”, ko 
Džordans nēsāja savas karjeras 
sākumā, iegādājies kolekcionārs 
Niks Fiorella, atklāja izsoļu nams 
“Sotheby’s”, norādot, ka tā ir 
lielākā summa, par kādu izsolē 
pārdoti apavi, kas nēsāti sporta 
spēļu laikā. 

Sudānā armijas spēki 
pirmdien aizturējuši vairākas 
augsta ranga valdības 
amatpersonas, Hartūmā sākušies 
protesti pret šo dumpi un valstī 
nedarbojas internets, paziņojušas 
Sudānas amatpersonas un 
vēsta mediji. Sudānas armijas 
ģenerālis Abdelfatahs al Burhans 
uzrunā televīzijā paziņoja, ka 
atlaidis pagaidu valdību un 
izsludina ārkārtas stāvokli. 
Sudānas lielākā politiskā partija 
“Umma” pavēstīja, ka valstī 
sācies apvērsums, un aicināja 
cilvēkus protestēt pret to. Ar 
līdzīgu aicinājumu nākusi klajā arī 
Sudānas Profesionāļu asociācija.

Pikaso miljoniHašišs pa pastu

Gatavojas 
“nomadu vīzām” 


