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1275. Tika dibināta 
Amsterdamas pilsēta.

1728. Piedzima britu 
jūrasbraucējs, pētnieks un 
kartogrāfs Džeimss Kuks.

1901. Parīzē 
noziedznieki aplaupīja 
veikalu un aizbēga 
automašīnā. Tā ir vēsturē 
pirmā zināmā laupīšana, 
kurā bēgšanai izmantota 
automašīna.

1904. Atklāja Ņujorkas 
pirmo metro līniju.

2017. Katalonijas 
reģionālais parlaments 
nobalsoja par neatkarības 
pasludināšanu no Spānijas. 
Drīz pēc tam Spānijas 
Senāts Katalonijā atjaunoja 
tiešo pārvaldi.
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Pagaidām sarunās ar Ve-
selības ministriju (VM) netiek 
plānota lauka hospitāļa izveide 
Covid-19 pacientiem Daugavpilī, 
vakar žurnālistiem atklāja šīs pil-
sētas mērs Andrejs Elksniņš (S).

Viņš paudis, ka Daugavpils 
Reģionālā slimnīca dara visu ie-
spējamo, lai izvietotu Covid-19 
pacientus. Elksniņš atzina, ka 
situācija ir nopietna, jo slimnīcā 
ievietoti divreiz vairāk pacientu, 
nekā tiek izrakstīti. “Nav runu 
par to, ka Daugavpilī varētu vei-

dot lauka hospitāli,” sacīja domes 
priekšsēdētājs, aicinot iedzīvo-
tājus vakcinēties pret Covid-19, 
jo pilsētā strauji aug infekcijas 
izplatība. Pašvaldībai ir zināms, 
ka Daugavpils Pensionāru soci-
ālās apkalpošanas teritoriāla-
jā centrā ar Covid-19 sasirguši 
vairāki darbinieki. Tāpat slimo 
AS “Daugavpils satiksme” sa-
biedriskā transporta vadītāji, 
pašvaldības sociālie darbinieki.

Daugavpils Reģionālajā 
slimnīcā no 22. līdz 25. ok-

tobrim kopumā ārstējās 237 
Covid-19 pacienti, 19 no tiem 
– smagā stāvoklī, aģentūru 
LETA informēja slimnīcas sa-
biedrisko attiecību speciālis-
te Gundega Gronska. Lielākā 
daļa – 141 – bija Daugavpils ie-
dzīvotāji. Šajā laikā stacionārā 
miruši 15 Covid-19 pacienti 
vecumā no 45 līdz 89 gadiem.

Covid-19 pacienti aptver 
dažādas vecuma grupas, sākot 
no bērniem, kas nav sasnieguši 
viena gada vecumu, un beidzot 

ar 93 gadus veciem pacientiem.
Pēc pēdējās pārprofilācijas 

Daugavpils Reģionālā slimnīca 
var uzņemt 263 Covid-19 pacien-
tus. Pacientiem ar vidēji smagu 
veselības stāvokli paredzētas 
238 gultas, savukārt pacientiem 
smagā stāvoklī – 25 gultas. Līdz 
novembrim Covid-19 pacientiem 
plānots atvēlēt 270 gultas.

Ar Covid-19 inficējušies 48 
Daugavpils Reģionālās slimnīcas 
darbinieki, bet pieci kā kontakt-
personas atrodas pašizolācijā.w

Eiropas Zāļu aģentūras 
(EZA) Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komiteja (CHMP) sākusi 
paātrināto vērtēšanu pero-
rālajām pretvīrusu zālēm 
molnupiravīram, ko izmanto 
Covid-19 ārstēšanai pieau-
gušajiem.

Komitejas lēmums sākt pa-
ātrināto vērtēšanu esot balstīts 
uz sākotnējiem laboratorisko 
pētījumu rezultātiem un klīnis-
kajiem pētījumiem.

Šie pētījumi liecina, ka zā-
les var samazināt “SARS-CoV-2” 
(vīruss, kas izraisa Covid-19) 
spēju vairoties organismā, tādē-
jādi novēršot Covid-19 pacientu 
hospitalizāciju un nāvi.

EZA izvērtēs plašākus da-
tus par šo zāļu kvalitāti, dro-
šumu un efektivitāti. Paātri-
nātā vērtēšana tiks turpināta, 
līdz būs pieejams pietiekams 
pierādījumu daudzums, lai ie-
sniegtu oficiālu reģistrācijas 
pieteikumu.

EZA izvērtēs molnupiravīra 
atbilstību parastajiem Eiropas 
Savienības efektivitātes, drošu-
ma un kvalitātes standartiem. 
Lai gan EZA nevar paredzēt ko-
pējo procedūras ilgumu, iespē-
jamā reģistrācijas pieteikuma 
izvērtēšanai vajadzētu aizņemt 
mazāk laika nekā parasti, pa-
teicoties paātrinātās vērtēša-
nas laikā paveiktajam darbam.

Šīs zāles ir pretvīrusu lī-
dzeklis, ko var lietot iekšķīgi. 
Tas ir vīrusa RNS polimerāzes 
inhibitors – zāles, kas traucē vī-
rusa ģenētiskā materiāla veido-
šanai. Sagaidāms, ka, traucējot 
“SARS-CoV-2” RNS veidošanu, 
molnupiravīrs novērsīs vīrusa 
vairošanos.

Paātrinātās vērtēšanas 
ga  dījumā EZA Cilvēkiem pa-
redzēto zāļu komiteja izvērtē 
datus pirms oficiāla pieteiku-
ma iesniegšanas, tiklīdz dati 
kļūst pieejami no ritošajiem 
pētījumiem.w

Policija visā pasaulē aiztu-
rējusi 150 personas, kas tiek 
turētas aizdomās par nelegālu 
preču pārdošanu un pirkšanu 
tumšajā tīmeklī, vakar paziņoja 
Eiropols. Operācijā “DarkHun-
TOR” arī atgūti miljoniem eiro 
skaidrā naudā un bitkoinos, kā 
arī konfiscētas narkotikas un 
ieroči. Šī bija viena no lielākajām 
policijas operācijām, kas vērsta 
pret tumšo tīmekli. “DarkHun-
TOR” ir turpinājums Vācijas po-
licijas šogad veiktai operācijai, 
kurā tika slēgts pasaulē lielākais 
tumšā tīmekļa tirgus.

“DarkHunTOR” laikā po-
licijas operācijas tika veiktas 
Austrālijā, Bulgārijā, Francijā, 
Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Švei-
cē, Lielbritānijā un ASV.

ASV vien policija aizturēja 

65 cilvēkus, Vācijā tika aiztu-
rēti 47, Lielbritānijā 24 un pa 
četriem cilvēkiem Itālijā un Nī-
derlandē. Vairākus aizturētos 
cilvēkus Eiropols uzskata par 
augstvērtīgiem mērķiem.

Policija arī konfiscējusi 
26,7 miljonus eiro skaidrā 
naudā un virtuālajās valūtās, 
kā arī 45 ieročus un 234 ki-
logramus narkotiku, tostarp 
25 000 ekstazī tabletes.

Itālijas policija arī slēgusi 
tirgus “DeepSea” un “Berlusco-
ni”, kuros kopumā bija publicēti 
vairāk nekā 100 000 paziņoju-
mi par nelegāliem produktiem, 
atklāja Eiropols, kas koordinēja 
“DarkHunTOR” sadarbībā ar Ei-
ropas Savienības (ES) Aģentūru 
krimināltiesiskajai sadarbībai 
(“Eurojust”).w

Rīgā mājsēdes laikā policija 
aizturējusi skrejriteņu akumu-
latoru zagli. Īsi pēc pusnakts 
galvaspilsētas likumsargi sa-
ņēma informāciju par kādu 
personu, kura Aleksandra 
Čaka ielā, iespējams, no no-
mas elektroskrejriteņiem 
nozagusi akumulatorus. 

Pēc neilga laika policisti atra-
da elektroskrejriteņiem nozagtos 
akumulatorus, kuri, iespējams, 
ļaundarim bija izkrituši pa ce-
ļam, pārvarot nožogojumu, bet 
nedaudz vēlāk policija Kroņu ielā 
sastapa aizelsušos vīrieti. Aizdo-
mīgajam kungam nebija pamato-
ta attaisnojoša iemesla mājsēdes 
laikā atrasties uz ielas, tādēļ vi-
ņam par mājsēdes neievērošanu 
piemērots 1000 eiro sods. Vēlāk 
1988. gadā dzimušais vīrietis 
atpazīts saistībā ar akumulatoru 
zādzību, turklāt par atteikšanos 
no narkotisko vielu ekspertīzes 
viņam piemērots 200 eiro sods, 
un tikpat viņam izmaksās ne-
pakļaušanās likumsargu liku-
mīgajām prasībām.w

Franču mākslinieks Žans Renē jeb JR Gīzas nekropolē uzstādījis instalāciju ar 
nosaukumu “Sveicieni no Gīzas”. Oktobrī šajā pasaulslavenajā vietā atklāta ceturtā 
ikgadējā mākslas izstāde “Vienmēr ir tagad”.

SVEICIENI
Apzaga skūterus

Moldova parakstījusi 
līgumu ar Poliju par dabasgāzes 
piegādēm, tādējādi pirmo reizi 
Krievijas vietā pievēršoties citam 
piegāžu avotam. Šāds lēmums 
pieņemts pēc tam, kad Krievijas 
valsts enerģētikas gigants 
“Gazprom” Moldovai paaugstināja 
gāzes cenas, liekot valdībai 
izsludināt ārkārtas stāvokli, 
kas ļāva tai meklēt alternatīvas 
piegādes. Moldovas valdība 
pavēstījusi, ka parakstījusi 
vienošanos ar Polijas valstij 
piederošo uzņēmumu “PGNiG”, 
lai izmēģinājuma kārtā iegādātos 
vienu miljonu kubikmetru gāzes.

Nīderlandes apelācijas 
tiesa vakar lēmusi, ka senu 
Krimas zelta artefaktu kolekcija, 
uz ko pretendē Ukraina un 
muzeji Krievijas okupētajā 
Krimā, ir jāatdod Ukrainas valstij. 
Artefakti, tostarp zelta ķivere 
un kakla rotājums, kas katrs 
sver vairāk nekā kilogramu, bija 
izstādīti Nīderlandē, kad Krievija 
2014. gadā okupēja Ukrainai 
piederošo Krimas pussalu. Tiesa 
secināja, ka Ukrainas nacionālās 
kultūras intereses ir pārākas 
par Krimas muzeju interesēm, 
un nolēma, ka Alarda Pīrsona 
muzejam Nīderlandē vairs nav 
pienākums atdot šos artefaktus 
Krimas muzejiem.

Japānas princese Mako klusā 
ceremonijā apprecējusies ar savu 
koledžas laika mīļoto Kei Komuro 
un oficiāli pametusi karalisko 
ģimeni. Mako, kura nedēļas 
nogalē kļuva 30 gadus veca, 
pirms četriem gadiem paziņoja 
par saderināšanos ar Komuro. 
Taču viņu savienība gadiem 
ilgi bija pakļauta sabiedrības 
nosodījumam un tabloīdu kritikai 
saistībā ar naudas skandālu, 
kurā bijusi iesaistīta Komuro 
māte. Mako noraidījusi valdības 
vienreizēju viena miljona dolāru 
maksājumu, kas viņai pienācās kā 
aizejošajai karaliskajai personai.

Neplāno lauka hospitāli Daugavpilī

150 aizturēto 
visā pasaulē

EZA sāk vērtēt molnupiravīru


