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1. oktobrī
1861. Dzimusi 
ievērojamā latviešu 
rakstniece, dramaturģe un 
dzejniece Anna Brigadere.

1946. Starptautiskais 
kara noziegumu 
tribunāls Nirnbergā par 
noziegumiem pret cilvēci 
piesprieda nāvessodu 12 
nacistu līderiem.

1989. Dānijā noslēdza 
pasaulē pirmo legālo 
viendzimuma partneru 
laulību, ko nodēvēja 
par reģistrētām 
partnerattiecībām.

2017. Katalonijas 
valdība sarīkoja 
referendumu par reģiona 
neatkarību no Spānijas. 
Referendumā piedalījās 
43% balsstiesīgo un no 
viņiem 90% atbalstīja 
reģiona atdalīšanos no 
Spānijas. 
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Latvijas Banka paaugstinā-
jusi gada vidējās inflācijas prog-
nozi 2021. gadam no iepriekš 
lēstajiem 2% līdz 2,8%, bet nā-
kamajam gadam gada vidējās 
inflācijas prognoze palielināta 
no 2,9% līdz 4%, ceturtdien Lat-
vijas Bankas prognožu prezen-
tācijā sacīja centrālās bankas 
Monetārās politikas pārvaldes 
vadītājs Uldis Rutkaste.

Tāpat Latvijas Banka paaug-
stinājusi iekšzemes kopproduk-
ta (IKP) pieauguma prognozi 
šim gadam no iepriekš lēstajiem 
3,3% līdz 5,3%.

Rutkaste stāstīja, ka pasau-
les tautsaimniecības atveseļo-
šanos balsta Covid-19 vakcīnu 

pieejamība un augošais vakcinā-
cijas līmenis. Arī eirozonas taut-
saimniecība turpina pārliecinoši 
atgūties un tuvoties līmenim, 
kāds bija pirms pandēmijas.

Latvijas tautsaimniecī-
bas atveseļošanās ir notikusi 
agrāk, nekā iepriekš progno-
zēts, IKP sasniedzot līmeni, 
kāds bija pirms krīzes, jau šā 
gada otrajā ceturksnī, uzsvē-
ra Rutkaste. Tomēr aktivitāte 
nozarēs, kuras pandēmija skāra 
smagāk un ierobežojumi – tie-
šāk, piemēram, izmitināšanā un 
ēdināšanā, mākslā un izklaidē, 
kā arī transportā, vēl būtiski 
atpaliek no līmeņa, kāds bija 
pirms krīzes. w

Francijas tiesa vakar atzina 
bijušo Francijas prezidentu Nikolā 
Sarkozī par vainīgu nelikumīgā 
priekšvēlēšanu kampaņas 
finansēšanā 2012. gadā un 
piespriedusi gadu ilgu cietumsodu. 
Gaidāms, ka 66 gadus vecais 
Sarkozī spriedumu pārsūdzēs, 
un tikmēr soda izciešana tiek 
apturēta. Prokuratūra apgalvo, 
ka Sarkozī tolaik pārstāvētie 
konservatīvie viņa neveiksmīgajai 
kampaņai 2012. gadā iztērējuši 
gandrīz divtik daudz nekā likuma 
atļautie 22,5 miljoni eiro.

Ungārijas opozīcijas pirmajās 
partiju priekšvēlēšanās cīņā par 
kandidēšanu uz premjerministra 
amatu vadībā izvirzījusies 49 
gadus vecā juriste Klāra Dobreva, 
kura pārstāv kreiso Demokrātisko 
koalīciju un iestājas par ciešāku 
attiecību veidošanu ar Eiropas 
Savienību, liecina daļējie rezultāti. 
Gadiem ilgi sašķeltā opozīcija 
izvirzījusi mērķi nākamā gada 
vēlēšanās gāzt no varas ilggadējo 
Ungārijas premjerministru Viktoru 
Orbānu. 

Kanādas premjerministrs 
Džastins Trudo trešdien aicinājis 
kanādiešus atzīt, ka pagātnē pret 
indiāņiem pastrādātas briesmīgas 
netaisnības. Kopš maija Britu 
Kolumbijā un Saskačevanā pie 
bijušajām valdības finansētajām 
indiāņu internātskolām, kuras 
vairumā pārvaldīja katoļu baznīca, 
neiezīmētos kapos atrastas gandrīz 
1000 bērnu mirstīgās atliekas. 
165 gadus, kamēr šī prakse netika 
pilnīgi pārtraukta 1996. gadā, 
iedzimto bērni tika piespiedu 
kārtā šķirti no savām ģimenēm 
un nosūtīti uz internātskolām, 
kur tiem bieži nācies ciest no 
nepietiekama uztura, kā arī no 
fiziskas un seksuālas vardarbības. 
2015. gadā Patiesības un izlīguma 
komisija šo praksi atzina par 
kultūras genocīdu.

Saslimstības ar Covid-19 
straujā pieauguma dēļ tuvā-
kajās nedēļās stacionārajās 
ārstniecības iestādēs būs jā-
ierobežo plānveida veselības 
aprūpes pakalpojumi, infor-
mē Veselības ministrija (VM).

Līdzīgi kā tas notika aizvadī-
tajā ziemā un pavasarī, lai varētu 
nodrošināt nepieciešamo ārstē-
šanu Latvijas iedzīvotājiem, VM 
nākusi klajā ar pasākumu plānu, 
kas jārealizē šī mērķa sasniegša-
nai. Lai to īstenotu, tiks veiktas 
izmaiņas hospitalizācijas plānā, 
būs nepieciešama visu slimnīcu 

sadarbība pacientu ārstēšanā un 
notiks plānveida stacionāro un 
dienas stacionāru pakalpojumu 
ierobežošana slimnīcās.

Ņemot vērā prognozējamo 
pacientu skaitu, kuriem būs 
nepieciešama stacionāra ārstē-
šana akūtos gadījumos, pēc VM 
paustā, sagaidāms, ka stacionā-
rajās ārstniecības iestādēs būs 
jāierobežo plānveida veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Sanāksmē ar slimnīcu pār-
stāvjiem uzsvērts, ka slimnīcām 
prioritāri ārstniecība jānodroši-
na neatliekamiem, akūtiem un 

Saeima vakar konceptuāli 
atbalstīja labas gribas atlīdzi-
nājuma Latvijas ebreju kopienai 
likumprojektu, kas paredz 40 
miljonu eiro kompensācijas iz-
maksāšanu ebreju kopienai des-
mit gadu laikā par holokausta 
dēļ zaudētajiem īpašumiem.

Balsojumā likumprojektu 
atbalstīja 61 deputāts, bet 13 
parlamentārieši bija pret to. 
Deputāti vienojās, ka priekš-
likumu iesniegšanas termiņš 
ir 1. decembris. Parlamentam 
šis likumprojekts vēl būs jāiz-
skata divos lasījumos. Likuma 

projektu izstrādāja parlamenta 
Budžeta komisija, un tā mērķis 
ir sniegt finansiālu atbalstu 
Latvijas ebreju kopienai un 
ar labu gribu atlīdzināt daļu 
no restitūcijas laikā neatgūtā 
īpašuma valsts noteiktās ka-
dastrālās vērtības, lai likvi-
dētu vēsturiskās netaisnības 
sekas, kas radušās nacistis-
kā totalitārā režīma īstenotā 
holokausta un padomju ko-
munistiskā totalitārā režīma 
darbības rezultātā Latvijas 
teritorijā, teikts likumpro-
jekta anotācijā.w

Valsts policija (VP), veicot iz-
meklēšanu kriminālprocesā par 
iespējamu bērnu pornogrāfiju 
mākslinieka Kristiana Brektes 
mākslas darbos, varētu pieaici-
nāt arī konkrētās jomas speciā-
listus. Ikdienā ierastā prakse ir 
tāda, ka izmeklētājs sadarbībā ar 
prokuroru izvērtē, vai konkrētais 
materiāls, piemēram, internetā 
izplatītie video vai foto, satur 
bērnu pornogrāfiju. Ja nepiecie-
šams, šādā izvērtēšanā pieaicina 
konkrētās jomas speciālistus. VP 
pārstāve Gita Gžibovska nepreci-
zēja, kādas jomas speciālistu va-
rētu pieaicināt Brektes gadījumā 
un vai tas varētu būt, piemēram, 
mākslas eksperts. Valsts poli-
cijas Rīgas reģiona pārvalde ir 
sākusi kriminālprocesu saistībā 
ar iespējamu bērnu pornogrāfiju 
mākslinieka Kristiana Brektes 

mākslas darbos, jo tie apskatāmi 
publiskā vidē.

Pēc tam, kad vasarā sabiedrī-
bā raisījās diskusijas par Brektes 
gleznojumu uz Rīgas 40. vidus-
skolas sienas, advokāte Jarkina, 
kas ir arī bijušā Rīgas domnieka 
Alekseja Rosļikova jaunās parti-
jas “Stabilitātei!” valdes locekle, 
izpētot Brektes sociālo tīklu ie-
rakstus un tajos attēlotos māks-
las darbus, vērsās policijā.

Tikmēr iekšlietu ministre 
Marija Golubeva (AP) treš-
dien LTV raidījumā “Šodie-
nas jautājums”, komentējot 
VP sākto kriminālprocesu, 
pauda, ka neuzskata, ka tie-
sībsargājošajām institūci-
jām ir uzdevums lemt, kurš 
mākslas darbs ir vai nav at-
bilstošs kāda cilvēka priekš-
statam par pornogrāfiju.w

Šonedēļ Londonas karaliskajā Albertholā notika 
pirmizrāde ikoniskās Džeimsa Bonda filmu sērijas 
jaunākajam meistardarbam “Nav laiks mirt”. 
Danielam Kreigam (attēlā) šī ir pēdējā filma slepenā 
aģenta 007 lomā.

PIRMIZRĀDE

Gatavojas veselības aprūpes ierobežošanai 
Covid-19 pacientiem. Tāpat sta-
cionārās ārstniecības iestādes 
pienākums ir sniegt palīdzību 
visiem pacientiem, kas tās uz-
ņemšanas nodaļā nogādāti ar 
Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta brigādēm vai 
ieradušies paši.

Tāpat kā iepriekšējā Covid-19 
uzliesmojuma laikā, slimnīcām 
jānodrošina terapijas nepār-
trauktība – ķīmijterapija, bio-
loģiskie medikamenti, orgānu 
aizstājējterapija, staru terapija, 
veselības aprūpes pakalpojumi 
hematoloģijā, metadona un bu-
prenorfīna aizvietojošā terapi-
ja, pacientu veselības aprūpe, 
kuriem jāturpina vai jāpabeidz 
stacionārā neatliekamā kārtā 
uzsāktā ārstēšana, uzsver VM.

Tāpat nedrīkst pārtraukt in-
vazīvo kardioloģiju un radioloģi-
ju, onkoloģiskās, dzīvību glābjo-
šas, kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas dēļ var iestāties inva-
liditāte. Saglabājamo pakalpoju-
mu vidū arī ir veselības aprūpe 
saistībā ar šādu slimību grupu 
ārstēšanu: onkoloģija, HIV/AIDS, 
tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās 
ādas slimības un seksuāli trans-
misīvās slimības, traumatoloģija 
un akūtās un subakūtās rehabi-
litācijas pakalpojumi personām, 
kurām šī pakalpojumu atlikša-
na var radīt invalidizācijas risku 
vai darbaspēju zaudēšanu, tajā 
skaitā bērniem, kuriem rehabi-
litācijas pakalpojumu atlikšana 
saistīta ar ievērojamu funkcio-
nēšanas pasliktināšanos.w

Piekrīt izmaksāt 40 miljonus

Policija varētu 
pieaicināt speciālistus

Prognozē IKP 
un inflācijas kāpumu


