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ĪSUMĀ

21. oktobrī
1520. Portugāļu pasau-
les apceļotājs Ferdinands 
Magelāns Dienvidamerikas 
dienvidos atklāja šaurumu, 
kas tagad pazīstams kā 
Magelāna šaurums.

1670. Rakstītajos avotos 
minētas pirmās ziņas par 
lidošanas mēģinājumiem 
Latvijā. Kāds Priekules ka-
lējs no Zviedrijas Johansons 
izgatavojis ierīci lidošanai, 
ko arī izmēģinājis.

1805. Trafalgāras kaujā 
admirāļa Lorda Nelsona 
vadītā britu flote pievei-
ca franču un spāņu jūras 
spēkus, padarot britus par 
galveno spēku uz jūras līdz 
pat 20. gadsimtam.

1833. Dzimis Alfrēds No-
bels – zviedru izgudrotājs un 
Nobela prēmijas dibinātājs.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Vācijas varasiestādes aizturē-
jušas divus bijušos karavīrus, kuri 
centušies izveidot algotņu grupu, 
plānojot iesaistīt to militārajā kon-
fliktā Jemenā. Abi apsūdzēti par 
teroristu organizācijas veidošanu. 
Aizdomās turamo galvenais motīvs 
bijis katram mēnesī nopelnīt 
aptuveni 40 000 eiro, piedāvājot 
grupas pakalpojumus trešajām 
pusēm, sevišķi Saūda Arābijai, at-
klāja prokuratūra. Saūda Arābija ir 
iesaistījusies konfliktā Jemenā, kur 
cīnās pret hutiešiem. Vienam no 
aizdomās turamajiem bija izdevies 
savervēt vismaz septiņus cilvēkus 
iecerētajai algotņu grupai.

Čehijas premjerministrs 
Andrejs Babišs aicinājis preziden-
ta kancelejas vadītāju Vratislavu 
Minaru nekavējoties atkāpties no 
amata, pastāvot aizdomām par ne-
atbilstošu rīcību, organizējot tikša-
nos ar hospitalizēto prezidentu Mi-
lošu Zemanu, kas kopš 10. oktobra 
atrodas Prāgas Centrālā militārā 
hospitāļa intensīvās terapijas no-
daļā, un par viņa patieso veselības 
stāvokli oficiāli zināms ārkārtīgi 
maz. Prezidenta kanceleja jau ilgāk 
nekā nedēļu apgalvojusi, ka slimība 
netraucē Zemanam pildīt savus 
pienākumus. Taču Čehijas Senāta 
spīkers Milošs Vistrčils paziņojis, ka 
saņēmis oficiālu apstiprinājumu no 
Prāgas Centrālā militārā hospitāļa 
direktora, ka Zemans nespēj pildīt 
savus amata pienākumus.

Japānā trešdien izvirdis Aso 
vulkāns valsts dienvidrietumos 
esošajā Kjusju salā, izmetot 
vulkāniskos pelnus 3500 metru 
augstumā. Pagaidām nav ziņu 
par bojā gājušajiem vai plašiem 
postījumiem, taču Japānas Meteo-
roloģiskā aģentūra paaugstinājusi 
trauksmes līmeni līdz trešajam 
piecu līmeņu skalā. 2019. gadā no-
tika neliels Aso vulkāna izvirdums, 
bet 2014. gadā Ontakes vulkāna 
izvirdumā dzīvību zaudēja 63 cilvē-
ki. Tas bija postošākais izvirdums 
Japānā pēdējos 90 gados.

Dānijas lauksaimnieki novāc ķirbju ražu neilgi pirms Halovīna svētkiem, ko mūs-
dienās atzīmē visā pasaulē. Uzņēmums “Thorsbjerggaard” kopumā gadā izaudzē aptu-
veni 1 miljonu ķirbju – gan dekoratīvos, gan uzturā lietojamos. 

RAŽA
Medicīnisku apsvērumu dēļ 

karaliene Elizabete II atcēlusi 
plānoto braucienu uz Ziemeļī-
riju, trešdien paziņojusi Bekin-
gemas pils.

95 gadus vecā karaliene 
negribīgi piekritusi mediķu 
padomam atpūsties nākamās 
pāris dienas, atklāja karaļna-
ma amatpersona.

“Viņas majestāte jūtas labi 
un ir vīlusies, ka nevarēs apmek-
lēt Ziemeļīriju,” kur viņai ceturt-
dien un piektdien bija ieplānoti 
vairāki pasākumi, paziņoja ka-
raļnams.

“Karaliene sūta sirsnīgākos 
laba vēlējumus Ziemeļīrijas ie-
dzīvotājiem un ar nepacietību 
gaida viesošanos tur nākotnē,” 
paziņoja karaļnams.

Pagājušajā nedēļā Elizabete 
II pirmo reizi publiski bija re-
dzama pārvietojamies ar spieķi.w

Elizabetei II 
veselības 
problēmas

Eiropas Parlamenta (EP) 
prestižā Andreja Saharova cil-
vēktiesību balva trešdien pie-
šķirta ieslodzītajam Kremļa 
kritiķim Aleksejam Navaļnijam.

EP lielākā frakcija – centriski 
labējā Eiropas Tautas partijas 

(EPP) grupa – tviterī aicināja 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu atbrīvot Navaļniju. 

Savukārt EP deputāte 
Sandra Kalniete (JV) uzsvēra, 
ka Navaļnijs, tāpat kā savulaik 
Saharovs, ir stājies pretī dikta-

tūrai. Politiķe tviterī rakstīja, 
ka viņš ir varonis, kas sevi 
ziedo, lai tuvinātu laiku, kad 
Putina režīms būs pagātne 
un krievu tauta atgūs izvēles, 
vārda un domas brīvību, tie-
sības pašiem noteikt savu un 

savas valsts nākotni.
2. februārī Navaļnijam tika 

piespriests divarpus gadu ilgs 
cietumsods par viņam 2014. 
gadā piespriestā nosacītā cie-
tumsoda noteikumu pārkāpša-
nu, ārstējoties Vācijā.w

Saharova balva piešķirta Navaļnijam

Valdība vakar Ministru kabi-
neta ārkārtas sēdē noteica īpaši 
stingrus noteikumus Covid-19 iz-
platības ierobežošanai jeb stingro 
lokdaunu no ceturtdienas, 21. ok-
tobra, līdz 15. novembrim. 

Šajā laika periodā visi veikali, 
izņemot pirmās nepieciešamības, 
nestrādās un būs pieejami tikai 
paši nepieciešamākie pakalpo-
jumi.

Lokdauna laikā tiks ieviesti 
pasākumi, lai maksimāli iero-
bežotu kontaktēšanos klātienē 
cilvēkiem no dažādām māj-
saimniecībām, lai nepieļautu 
vēl lielāku veselības aprūpes 
sistēmas pārslodzi, būtiskus 
veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības ierobežojumus un 
nepieciešamību ieviest pacientu 
prioritizēšanu medicīniskās pa-
līdzības sniegšanai.

Lai mazinātu nelegālu pulcē-
šanos privātos pasākumos, no-
teikts ierobežojums pamest dzī-
ves vietu nakts laikā no pulksten 
20 līdz 5, paredzot tikai iespēju 
doties uz darba vietu un no tās.

Ņemot vērā to, ka arī izglītības 
iestādes ir nozīmīgs faktors 

Valdība nosaka stingro lokdaunu 
līdz 15. novembrim

Covid-19 izplatības ķēdē, uz 
laiku tiks pārtraukts arī klātienes 
vispārējās izglītības process. 
Klātienes izglītības atjaunošana 
tiek plānota pakāpeniski, no šī 
gada 1. novembra atsākot klātie-
nes mācības 1.–3. klasē.

Tāpat līdz 15. novembrim 
atceltas visas interešu izglītības 
nodarbības un ārpusklases pa-
sākumi. Bērnudārzos paredzēts 
saglabāt tikai tā saukto dežūr-
grupu darbību bērniem, kuru 
vecāki strādā klātienē kādā kri-
tiski nepieciešamā darbavietā. 
Profesionālajā un augstākajā 
izglītībā mācību procesam 
jānotiek attālināti.

No 21. oktobra līdz 15. no-
vembrim aizliegti jebkādi privāti 
pasākumi, neorganizēta cilvēku 
pulcēšanās vairāk kā vienas māj-
saimniecības lokā, arī pulcēšanās 
piketos, sanāksmēs un tamlīdzī-
gos pasākumos, tāpat tiks aptu-
rēta jebkādu klātienes pakalpoju-
mu, kas nav vitāli nepieciešami, 
sniegšana un mazāk nozīmīgu 
preču tirdzniecība klātienē, sagla-
bājot tikai pirmās nepieciešamī-
bas preču tirdzniecību. Aizliegti 

arī inventāra nomas pakalpojumi, 
kas saistīti ar sportu, atrakcijām 
un izklaidi, izņemot darba ins-
trumentus un inventāru, kā arī 
transportlīdzekļu nomu.

Izņēmumi attiecībā uz pulcē-
šanas aizliegumu ir saglabājami 
tādos neatliekamos gadījumos 
kā, piemēram, bēres un kristības. 
Neatliekamajos gadījumos, kad 
minimālā pulcēšanās ir absolūti 
nepieciešama, saglabājama ie-
spēja divu mājsaimniecību ietva-
ros pulcēties līdz 20 personām, 
neskaitot ar rituālu organizēšanu 
saistītās personas. Bēres ir orga-
nizējamas tikai ārā.

Tāpat rīkojumā noteikts, ka 
vienā automašīnā drīkst atras-
ties ne vairāk kā divas personas, 
kas nav vienas mājsaimniecības 
locekļi, izņemot kritiski svarīgo 
dienestu darbiniekus, kas pārvie-
tojas automobilī darba pienāku-
mu veikšanai.

Veselības ministrija (VM) 
norāda – 11. oktobrī Latvijā tika 
izsludināta ārkārtējā situācija 
Covid-19 izplatības un tai seko-
jošās veselības aprūpes iestāžu 
pārslodzes dēļ. Minētā ārkārtējā 

situācija tika ieviesta ar mērķi, 
lai mazinātu sociālos kontaktus 
par 30–40%, tādējādi palēninot 
infekcijas turpmāku izplatību. 
Tomēr, kā liecina cilvēku mobili-
tātes dati, tai skaitā sabiedriskā 
transporta izmantošanas paradu-
mi, ārkārtējās situācijas pirmajā 
nedēļā sociālo kontaktu apjoms 
samazinājies tikai par 5–10%, kas 
nav pietiekami, lai mazinātu Co-
vid-19 izplatību sabiedrībā.

Pēc 15. novembra pa-
redzēts atjaunot klātienes 
tirdzniecību, pakalpojumu 
sniegšanu, izglītību, privā-
tus un publiskus pasākumus, 
taču primāri tikai zaļajā režī-
mā – cilvēkiem, kuri ir pabei-
guši pilnu vakcinācijas pret 
Covid-19 kursu un var uzrādīt 
sertifikātu par vakcināciju vai 
pārslimošanu.

Vienlaikus spēkā vēl joprojām 
ir arī prasība līdz 15. novembrim 
vakcinēties valsts pārvaldē no-
darbinātajiem un tiem privātā 
sektora darbiniekiem, kuri, pēc 
darba devēja izvērtējuma, ir pa-
kļauti inficēšanās riskam un var 
inficēt kolēģus un klientus.w


