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19. oktobrī
202. p.m.ē. Zamas kauja 
noslēdza Otro pūniešu karu, 
kas beidzās ar Kartāgas un 
Hannibala sakāvi cīņā pret 
romiešiem.

1469. Aragonas karalim 
Ferdinandam II apprecot 
Kastīlijas Izabellu, Aragona 
un Kastīlija tika apvienotas 
vienā valstī – Spānijā.

1812. Napoleons sāka 
atkāpšanos no Maskavas.

1933. Nacistiskā Vācija 
oficiāli izstājās no Tautu 
Savienības.

2003. Amerikāņu 
iluzionists Deivids Bleins 
noslēdza savu izturības 
triku, 44 dienas bez pārtikas 
pavadot caurspīdīgā kastē, 
kas uzkārta virs Temzas 
upes Tauera tilta fonā.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Veselības ministrs Daniels 
Pavļuts (AP) vakar sasauktajā 
Krīzes vadības padomē rosināja 
noteikt Latvijā stingrus drošī-
bas pasākumus, kas nekavējo-
ties samazina kontaktu skaitu 
sabiedrībā par vismaz 40%.

Saskaņā ar analīzi, ko vei-
kuši Veselības ministrija un 
speciālisti, kontaktu skaits 
sabiedrībā ir samazinājies ti-
kai par 5% līdz 10%. Līdz ar to 
infekcija aizvien izplatās ne-
kontrolēti, turklāt slimnīcās ir 
jau vairāk nekā 1100 Covid-19 
pacientu.

Zinātnieku modelētās prog-
nozes liecinot, ka pie nemainī-
gas attīstības slimnīcu pārslo-
dze, plānveida pakalpojumu 
apturēšana ilgs trīs mēnešus, 
kuru laikā Covid-19 prasīs tūk-
stošiem cilvēku veselību un 
dzīvību.

Veselības ministrs bija pa-
redzējis rosināt ieviest drošības 
pasākumu kopumu ārkārtējās 

situācijas ietvaros, pamatojoties 
uz tā dēvēto “D+ konceptu”, kas 
pēc ministrijas iniciatīvas tika 
izstrādāts Krīzes vadības pa-
domes sekretariātā jau šā gada 
martā alfa koronavīrusa pavei-
da uzliesmojuma gadījumam. 
Pašlaik Latvijā strauji izplatās 
delta paveids, kas ir daudz lipī-
gāks par alfa paveidu.

“Sabiedrībai ir jāsakopo visi 
spēki un uz brīdi jāapstājas, 
lai apstādinātu vīrusu. Šobrīd 
vairāk nekā jebkad agrāk ir 
būtiski vairot savstarpējo so-
lidaritāti, atbildību un pasar-
gāt mūsu medicīnas sistēmu 
no sabrukšanas un sabiedrību 
no novēršamām nāvēm. Esam 
kraujas malā – aicinu cilvēkus 
uz izpratni un mobilizāciju vie-
notai rīcībai,” atzīmēja veselī-
bas ministrs.

Tādējādi esot plānots 
rosināt, ka nenotiek nekādi 
sporta, izklaides, kultūras 
(kino, teātri, koncerti), ama-

Rosina nekavējoties noteikt lokdaunu
tieru, ēdināšanas, labsajū-
tas, pulcēšanās, reliģiskie 
un citi pasākumi klātienē, 
kā arī klātienes darbs notiek 
tikai ražošanā, būvniecībā, 
kritiskajā infrastruktūrā 
un sabiedrības funkciju ne-
pārtrauktībai. Tāpat ieteikts 
pēc skolēnu brīvlaika vēl trīs 
nedēļas pavadīt attālinātajās 
mācībās, kamēr klātienē neno-
tiek nekādi interešu izglītības 
un ārpusskolas pasākumi, taču 
pirmsskolas izglītības iestādes 
bērniem, kuru vecākiem ir pie-
nākums strādāt klātienē, turpi-
na darboties.

Iekštelpās un ārtelpās tiks 
rosināts noteikt, ka pulcējas ne 
vairāk kā desmit personas no 
divām mājsaimniecībām, savu-
kārt sabiedriskajā transportā – 
ja paredzamais aizpildījums ir 
virs 50% –, obligāti jābūt atvēr-
tiem logiem, netiek piemērotas 
braukšanas maksas atlaides, 
jālieto “FFP2” tipa maskas un 
pasākumu ievērošana stingri 
jāuzrauga. Savukārt vakcināci-
jai būtu jānotiek visu diennakti, 
teju 24x7 režīmā. Jaunos dro-
šības pasākumus ir jānosaka 
nekavējoties, lai tie stātos spēkā 
jau trešdien.w

Valsts policija pagājušajā ne-
dēļā Cēsīs un Alūksnē aizdomās 
par fiktīvas vakcinācijas pret 
Covid-19 veikšanu aizturējusi 
trīs personas, no kurām divas 
ir medicīnas darbinieces.

Policija pirms kāda laika 
saņēma informāciju par to, ka 
Cēsīs kāda persona, iespējams, 
par samaksu izsniedz fiktīvus 
vakcinācijas sertifikātus. Vidze-
mes policisti svētdien aizdomās 
par šīm noziedzīgām darbībām 
aizturēja 1958. un 1966. gadā dzi-
mušas sievietes. Viena no viņām 
ir medicīnas iestādes darbiniece.

Tāpat, veicot izmeklēšanu un 
kratīšanas personu dzīvesvie-
tās, tika izņemta skaidra nau-
da – vairāki tūkstoši eiro, kas, 
iespējams, iegūti noziedzīgā ceļā. 
Izmeklēšanā iegūta informācija, 
ka cena par vienu sertifikātu bi-
jusi no 250 līdz 300 eiro. 

Savukārt 12. oktobrī policija 
saņēmusi iesniegumu no kādas 
Rīgas medicīnas iestādes, paužot 

aizdomas par personām, kurām, 
iespējams, ir viltots vakcinācijas 
sertifikāts. Proti, slimnīcā no-
nākusi kāda Covid-19 inficēta 
persona, kura sākotnēji uzrā-
dījusi derīgu vakcinācijas pret 
Covid-19 sertifikātu, bet, slimībai 
progresējot un veselības stāvok-
lim pasliktinoties, persona ir at-
zinusi, ka sertifikāts ir fiktīvs.

Rīgas reģiona pārvaldes 
Zemgales iecirknī nekavējoties 
tika sākts kriminālprocess. Iz-
meklēšanā noskaidrots, ka 
gan slimnīcā esošajam vīrie-
tim, gan viņa dzīvesbiedrei 
ir iegūti fiktīvi vakcinācijas 
sertifikāti, atklājot arī infor-
māciju par šīs fiktīvās vak-
cinācijas veikšanas vietu un 
iesaistītām personām.

13. oktobrī aizdomās par 
fiktīvas vakcinācijas veikšanu 
likumsargi Alūksnē aizturē-
ja 1976. gadā dzimušu sievie-
ti, kas ir medicīnas iestādes 
darbiniece.w

Pēc vairāku diennakšu rūpī-
gas lāču gaitu izsekošanas abi 
dzīvnieki, kas sākotnēji tika ma-
nīti sirojam pa Valkas novada 
viensētām, beidzot tika uzieti 
Smiltenes novada Grundzāles 
pagastā, veiksmīgi iemidzināti 
un izšķirti.

Pēc aizbiedēšanas Valkas 
novadā abi lāči bija pārvie-
tojušies uz Smiltenes novada 
Bilskas pagasta Loberģu cie-
mu, kur turpināja savu ierasto 
barības meklēšanu, sirojot pa 
viensētām. Tāpēc tika sākta nā-
kamās alternatīvas īstenošana 
– lāču izšķiršana, lai katru no 
tiem pārvietotu uz citu nomaļu 

Lāči izšķirti
teritoriju pietiekamā attālumā 
no apdzīvotām vietām.

Lai lāčus varētu pārvietot, 
viņus iemidzināja. Lai to pa-
veiktu, uz viņiem šāva no liela 
attāluma. Sākotnēji izdevās 
trāpīt tikai vienam lācim, 
kurš aizmiga mežā. Savu-
kārt otrs lācis guļošo uz-
manīja un nevienu nelaida 
tam klāt. Nomodā palikušā 
lāča iemidzināšanu apgrūtinā-
ja koki un krūmi, tomēr beigās 
tas izdevās.

Ja dzīvnieki pēc izšķiršanas 
turpinās tuvoties apdzīvotām 
vietām, tiks lemts par nākama-
jiem risinājumiem.w

Vidzemē trīs aizturētie 
par fiktīvu vakcināciju

Tiek uzskatīts, ka 16 
amerikāņu un 1 kanādie-
šu misionāru nolaupīšanā 
vainojama viena no Haiti 
bēdīgi slavenākajām bandām, 
telekompānijai “CNN” sacījis 
avots šīs Karību jūras reģiona 
valsts drošības spēkos. Varas 
iestādes uzskata, ka misi-
onāru grupu nolaupījusi 
banda “400 Mawozo”.

Misionāri sestdien apmek-
lēja bērnunamu “Croix des 
Bouquets” Haiti galvaspilsē-
tas Portoprensas ziemeļos. 
Atpakaļceļā no bērnunama 
bandas dalībnieki apturējuši 
transportlīdzekli, draudot ar 
ieročiem.w

Vainīga 
banda

Mjanmas hunta atbrīvos 
vairāk nekā 5000 cilvēku, kuri 
ieslodzīti cietumos par pieda-
līšanos protestos pret februārī 
notikušo valsts apvērsumu, kurā 
tika gāzta civilistu valdība, vakar 
pavēstīja huntas līderis. Kopumā 
uz Tadingjuta jeb Gaismas svēt-
kiem, kas tiek atzīmēti šomēnes, 
tiks atbrīvoti 5636 cietumnieki, 
sacīja ģenerālis Mins Auns Hlains. 
Vardarbībā pēc apvērsuma noga-
lināti vairāk nekā 1100 cilvēku, 
bet vairāk nekā 8000 aizturēti, 
liecina vietējās monitoringa or-
ganizācijas aplēses. Vairāk nekā 
7300 cilvēku visā valstī joprojām 
atrodas aiz restēm, lēš Politieslo-
dzīto atbalsta apvienība.

Filipīnās tropiskās vētras 
“Kompasu” izraisītajos plūdos un 
nogruvumos gājuši bojā 40 un 
pazuduši bez vēsts 18 cilvēki. No-
darīti postījumi vairāk nekā 7000 
ēku. Aptuveni 43 000 cilvēku bijuši 
spiesti atstāt savas dzīvesvietas, 
bet lauksaimniecībai un infra-
struktūrai nodarīti zaudējumi vai-
rāk nekā 50 miljonu eiro apmērā.

ASV bijušais prezidents Bils 
Klintons izrakstīts no slimnī-
cas, kur viņš tika nogādāts ar 
infekciju, kurai nav saistības ar 
Covid-19. Klintonam pametot Ka-
lifornijas Universitātes Ērvainas 
medicīnas centru, kopā ar viņu 
bija dzīvesbiedre Hilarija. 75 ga-
dus vecais Klintons tika nogādāts 
slimnīcā pirms nedēļas. Kāds 
viņa palīgs sacīja, ka infekcijai ir 
uroloģisks raksturs. 

Igaunijā svētdien notikušajās 
pašvaldību vēlēšanās piedalīju-
šies 588 836 cilvēki jeb 54,8% 
balsstiesīgo pilsoņu, liecina 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
publiskotie provizoriskie dati. No 
viņiem 313 249 jeb 53,2% nobal-
sojuši ar papīra biļeteniem, bet 
275 587 jeb 46,8% – elektroniski. 
Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 
2017. gadā aktivitāte bija 52,2%.

Putnu kāša ieskauts, gaisa balons lido pāri Toresas pilsētai Brazīlijas dienvidos, 
piedaloties šīs valsts 34. gaisa balonu čempionātā.
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