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ĪSUMĀ

5. oktobrī
1793. Francijas 
revolūcijas laikā baznīcas 
vara tika nodalīta no valsts 
pārvaldes. 

1947. ASV prezidents 
Harijs Trūmens sniedza 
pirmo televīzijā pārraidīto 
uzrunu Baltajā namā. 

1962. Britu grupa “The 
Beatles” izdeva savu pirmo 
singlu “Love Me Do”. 

1975. Dzimusi angļu 
aktrise Keita Vinsleta.

2011. 56 gadu vecumā 
no vēža nomira informāciju 
tehnoloģiju giganta “Apple” 
līdzdibinātājs Stīvs Džobss.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.
FOTO – AFP/LETA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Reģionālajās 
slimnīcās atsevišķās nodaļās 
pašlaik veidojas kritiski liela 
noslodze, kas var novest pie 
pakalpojumu ierobežošanas 
un gultasvietu izvietošanas 
gaiteņos. Jēkabpilī lielākais 
slogs pašlaik gulstas uz 
reanimācijas nodaļu. Tā ir 
arī sarežģīta aprīkojuma 
un profesionāla personāla 
nepieciešamība. Reanimatologu 
un anesteziologu trūkst 
visā valstī, taču tieši šo 
ārstu trūkums ir kritisks 
reanimācijas nodaļu kapacitātes 
palielināšanā. Jelgavas slimnīcā 
strauji pieaudzis ne tikai 
uzņemto Covid-19 pacientu 
skaits, bet arī terapeitisko 
pacientu skaits.

Zviedrija. Šī gada Nobela 
balva medicīnā piešķirta ASV 
zinātniekiem Deividam Juliusam 
un Ardemam Pataputianam par 
temperatūras un pieskārienu 
receptoru atklāšanu. Juliuss 
izmantojis čili piparu aktīvo vielu 
kapsaicīnu, lai identificētu nervu 
sensorus, kas ļauj ādai reaģēt uz 
karstumu. Pataputians atklājis 
atsevišķus spiediena jutīgus 
sensorus šūnās, kas reaģē uz 
mehāniskiem stimuliem. Līdz 
ar balvu abi zinātnieki saņems 
desmit miljonus kronu (985 990 
eiro) lielu naudas prēmiju.

Krievija pirmo reizi veikusi 
jaunās hiperskaņas spārnotās 
raķetes “Cirkon” izmēģinājuma 
palaišanu no zemūdenes 
“Severodvinsk” uz nosacītu 
mērķi Barenca jūras akvatorijā. 
Izmēģinājumi atzīti par 
veiksmīgiem, teikts Aizsardzības 
ministrijas paziņojumā. 
Prezidents Vladimirs Putins 
2019. gadā ziņoja par 
hiperskaņas raķešu “Cirkon” 
izstrādi, kas varēs sasniegt 
mērķus vairāk nekā 1000 
kilometru attālumā un attīstīt 
ātrumu vairāk nekā 10 000 
kilometru stundā. Pateicoties 
šiem parametriem, pretraķešu 
aizsardzības sistēmām tās 
ir neaizsniedzamas, norāda 
izstrādātāji.

Gruzijas pašvaldību vēlē-
šanās uzvaru guvusi valdošā 
partija “Gruzijas sapnis”, kas 
uzvarējusi aptuveni divās treš-
daļās pašvaldību, bet aptuveni 
20 apgabalos būs nepieciešama 
balsošanas otrā kārta. Biju-
šā Gruzijas prezidenta Mihaila 
Saakašvili atgriešanās Gruzijā 
un viņa apcietināšana tieši paš-
valdību vēlēšanu priekšvakarā 
piesaistīja plašu starptautiskās 
sabiedrības uzmanību. Saakašvi-
li bija aicinājis savus atbalstītājus 
balsot vai nu par viņa izveidotās 
Apvienotās nacionālās kustības 
kandidātiem, vai nu par jebkuru 
citu godīgu partiju. Galvenais 
mērķis – gāzt pie varas esošo 
partiju “Gruzijas sapnis”.

Visiem opozīcijas spēkiem 
kopumā izdevies iegūt 53,4 pro-
centus balsu, taču opozīcija ir 
pārliecināta, ka uzvara fak-

tiski ir nozagta, minot liecības 
par vēlētāju piekukuļošanu un at-
kārtotu balsošanu, kā arī vēlētā-
ju iebaidīšanu. Arī starptautiskā 
organizācija “Transparancy Inter-
national” paziņojusi, ka pirmsvē-
lēšanu laiks un vēlēšanu diena ir 
pierādījusi, ka Gruzijas valdībai 
joprojām trūkst vēlmes sarīkot 
demokrātiskajiem standartiem 
atbilstošu balsojumu. 

Nedaudz atšķirīgs vērtējums 
ir EDSO Demokrātisko institūciju 
un cilvēktiesību birojam, kurš no-
rāda, ka gatavošanās vēlēšanām 
notikusi demokrātiskā un caur-
skatāmā veidā, ko nevar teikt par 
vēlēšanu procesu, kurā izteiktas 
priekšrocības bijušas valdošajai 
partijai. Ziņas par daudzajiem 
pārkāpumiem tomēr liek uzdot 
jautājumu, vai pilsoņiem tiešām 
ir bijusi iespēja nodot savas balsis 
brīvi un bez bailēm.w

Pasaules politiķi, tostarp 
esošie un bijušie valstu un val-
dību vadītāji, noslēpuši miljonus 
ārzonu firmās, liecina pētījums 
“Pandoras dokumenti”, kuru 
koordinējis Starptautiskais pēt-
niecisko žurnālistu konsorcijs. 
Pētījumā, kurā bijuši iesaistīti 
vairāk nekā 650 žurnālisti no 
desmitiem plašsaziņas līdzekļu, 
izmantoti 11,9 miljoni dokumen-
tu, kas nopludināti no 14 finanšu 
pakalpojumu kompānijām visā 
pasaulē.

Šajos dokumentos ir ziņas 
par apmēram 35 pašreizējo 
un agrāko valstu un valdību 
vadītāju un aptuveni 300 citu 
valsts amatpersonu finanšu 
darījumiem. Pētījumā atklāta 
Krievijas prezidenta Vladimira 

Putina saistība ar slepeniem 
aktīviem Monako. Tajā arī vēs-
tīts, ka Čehijas premjerministrs 
Andrejs Babišs nav deklarējis 
ārzonas investīciju kompāniju, 
kuru viņš izmantojis, lai ie-
gādātos divas villas Francijas 
dienvidos, un ka Jordānijas ka-
ralis Abdulla slepeni iegādājies 
īpašumus Lielbritānijā un ASV 
par apmēram 80 miljoniem eiro. 
Pētījumā minēti arī citi valstu 
vadītāji.

Starptautiskais pētniecisko 
žurnālistu konsorcijs norāda, 
ka lielākajā daļā valstu nav aiz-
liegts būt ārzonu aktīvu īpašnie-
kam, tomēr šie atklājumi var būt 
neērti politiķiem, kuri publiski 
mudinājuši apkarot korupciju vai 
īstenot taupības pasākumus.w 

75 gadus vecais zviedru 
karikatūrists Larss Vilks, kas 
dzīvoja policijas apsardzībā, jo 
pēc musulmaņu pravieša Mu-
hameda attēlošanas karikatūrā 
2007. gadā tika izteikti draudi 
viņu nogalināt, gājis bojā auto-
avārijā. Policija paziņoja, ka ne-
kas neliecina, ka autoavārija 
būtu speciāli izraisīta, bet 
tiks veikta izmeklēšana, lai 
pilnībā pārliecinātos par to. 
Automašīna, kurā atradās Vilks 
un divi policisti, noskrēja no ceļa, 
iztriecās cauri metāla barjerai 
un sadūrās ar pretī braucošu 
kravas auto. Visi trīs gāja bojā 
notikuma vietā, bet kravas auto 
šoferis nogādāts slimnīcā. Viens 
no avārijas iespējamiem iemes-
liem varētu būt automašīnas 
riepas pārsprāgšana. Policija 
atklāja, ka pret Vilku jauni kon-
krēti draudi pēdējā laikā nebija 
izteikti. w

Valsts policija sākusi kriminālprocesu par plakāta sadedzināšanu pie Latvijas 
Mākslas akadēmijas, kurā pausts atbalsts akadēmijas profesoram, māksliniekam Kristi-
anam Brektem.

Sadedzināts

Politiķi noslēpuši miljonus 
ārzonu firmās

Gruzijā vēlēšanās daudz pārkāpumu

Gājis bojā 
karikatūrists 
Larss Vilks

Ņemot vērā straujo un 
nekontrolējamo Covid-19 
izplatību, koalīcija izska-
ta iespējas atkārtoti valstī 
izsludināt ārkārtējo situā-
ciju, vakar norādīja veselī-
bas ministrs Daniels Pavļuts 
(AP).

Par minēto valdībā varē-
tu lemt jau šonedēļ, līdztekus 
spriežot arī par konkrētiem 
stingrākiem ierobežojumiem, ko 
šodien plānots pārrunāt Krīzes 
vadības padomes sēdē.

Vakar koalīcijas sanāksmē 
gūts atbalsts stingru drošības 
pasākumu ieviešanai Covid-19 
izplatības mazināšanai. Šādu 
drošības pasākumu primārais 

mērķis būtu pasargāt nevak-
cinēto sabiedrības daļu no in-
ficēšanās un novērst katastro-
fu veselības aprūpes sistēmā, 
skaidroja ministrs.

Viņš norādīja, ka Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš (JV) 
sasauks Krīzes vadības pado-
mi, savukārt speciālisti gatavos 
priekšlikumus izlemšanai.

Veselības ministrs vakar 
koalīcijas sanāksmē lūdza ska-
tīt jautājumu par daudz stingrā-
ku drošības pasākumu ievieša-
nu. “Mums jāaptur nevakcinēto 
saslimšana. Ar ekspertiem un 
Krīzes vadības padomes sek-
retariātu lēmuma pieņemšanai 
jāsagatavo pasākumu kopums, 

tostarp jāvērtē ārkārtas situā-
cijas nepieciešamība, maksimāli 
darbs attālināti, pakalpojumi 
klātienē tikai “zaļajā” režīmā,” 
iespējamos virzienus ieskicēja 
D. Pavļuts.

Viņš arī uzsvēra, ka ir jā-
nostiprina drošības prasības 
izglītībā un citās jomās, ka-
mēr slimnīcas gatavojas drū-
mākajiem scenārijiem, pauda 
ministrs, norādot, ka “prasību 
ieviešanu vairs nevar atlikt, tā ir 
novēlota politiskas neizlēmības, 
baiļu no protestiem un nozaru 
interešu dēļ.” Arī partijas “At-
tīstībai/Par!” Saeimas frakcijas 
vadītājs Juris Pūce atzina, ka 
politiķi vasarā savstarpēji nebija 

spējuši vienoties par risināju-
miem slimības ierobežošanai, 
jo katra partija dažādi vērtēja 
sabiedrības reakciju.

D. Pavļuts norādīja, ka Co-
vid-19 situācija Latvijā turpi-
nājusi strauji pasliktināties arī 
nedēļas nogalē. Piektdien hos-
pitalizēto skaits pārsniedza 500, 
bet vakar tas bija jau 585.

Valdībai rīkoties nekavē-
joties un ieviest stingrus pa-
sākumus Covid-19 izplatības 
ierobežošanai pieprasījušas Lat-
vijas Ārstu biedrība un Latvijas 
Jauno ārstu asociācija, kā arī 
Pārresoru koordinācijas centra 
koordinētās akadēmiskās vides 
ekspertu grupa.w

Izskatīs iespējas izsludināt ārkārtējo situāciju


