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22. oktobrī
1797. Andrē Žaks 
Garnerēns veica pirmo 
reģistrēto lēcienu ar izpletni, 
izlecot no gaisa balona 
apmēram kilometru virs 
Parīzes.

1883. Ņujorkā atklāja 
“Metropolitan” operu.

1905. Rīgā, Maskavas 
priekšpilsētā, melnsimtnieki 
mēģināja izraisīt ebreju 
grautiņus. LSDSP un 
KSDSP Rīgas organizācijas 
kaujinieki deva bruņotu 
pretsparu, saskaņā ar varas 
iestāžu ziņām sadursmēs 
tika nogalināti 7 un 
ievainoti 30 cilvēku.

1962. ASV prezidents 
Džons F. Kenedijs paziņoja, 
ka Kubā tiek būvēta 
padomju raķešu bāze, un 
pavēlēja uzsākt Kubas jūras 
blokādi, lai uz salu nelaistu 
padomju kuģus, kas nogādā 
salā raķešu iekārtas.
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Saeima vakar konceptuāli 
atbalstīja grozījumus “Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā”, kas paredz no 
2025. gada valstspilsētas Lie-
pāju, Daugavpili, Jelgavu, Rēzek-
ni un Ventspili apvienot ar to 
apkārtnes novadiem. Līdz 2025. 
gadam rosināts paplašināt 
sadarbību vairākās jomās 
starp minētajām valstspil-
sētām un novadiem, bet līdz 
ar nākamajām vietvaru vē-
lēšanām 2025. gadā šīs paš-
valdības iecerēts apvienot. 

Satversmes tiesa (ST) šogad 
atcēla vairākus Saeimas lē-
mumus par jaunu novadu vei-
došanu, uzsverot, ka vairākos 
jaunajos novados politiķi nav 
paredzējuši attīstības centrus, 
kas reformas gaitā bija izvirzīts 
kā svarīgs pozitīvu pārmaiņu 
priekšnosacījums.

Likumprojekta izskatīšanas 
gaitā tiks lemts, vai ST sprie-
dums, kurš attiecas uz Jelgavas 
un Augšdaugavas novadu, būtu 
jāattiecina arī uz Liepāju, Vents-
pili un Rēzekni. Iepriekš iespē-

jamo apvienošanos ar kaimiņu 
novadiem 2025. gadā no piecām 
valstspilsētām atbalstīja tikai 
Rēzekne un Daugavpils.

Saeimas debatēs deputāts 
Viktors Valainis (ZZS) norādīja, 
ka šie grozījumi ir sasteigti, ne-
pārdomāti, nepienācīgi izrunāti 
un pretrunā ar iepriekš pieņem-
tiem likuma grozījumiem. Poli-
tiķis prognozēja, ka piedāvātās 
izmaiņas kaitēs reģionu attīs-
tībai. Valainis šajos grozījumos 
arī saskata politisko atriebību 
no partijām, kuras attiecīgajos 

novados guva labākus rezultā-
tus pašvaldību vēlēšanās.

Deputāte Ilga Šuplinska 
(JKP) vērsa uzmanību, ka ļoti 
daudzas nelielās pašvaldības 
protestē nevis pret pašu re-
formu, bet tieši pret to, ka pie-
trūkst kompetenta, prognozēs 
balstīta, finansēs pamatota 
izvērsuma par nākotni. Pie-
dāvātajos likuma grozījumos 
nepārdomāta pieeja ir tas, ka 
par vienīgo parametru tomēr 
izvēlas tikai iedzīvotāju skaitu, 
atzīmēja deputāte.w

Iepriekšējā diennaktī Latvijā 
reģistrēti 2935 jauni Covid-19 
gadījumi un saņemti ziņoju-
mi par 23 Covid-19 pacientu 
nāvi. Līdz ar lielo saslimušo 
skaitu aizvien strauji turpina 
kāpt saslimstības divu nedēļu 
kumulatīvais rādītājs – dienas 
laikā tas palielinājies no 1400,8 
līdz 1463,3 gadījumiem uz  
100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz 
šim augstākais Latvijā reģistrē-
tais rādītājs.

No visiem aizvadītajā 
diennaktī reģistrētajiem 
Covid-19 gadījumiem 2265 
saslimušie bijuši nevakci-
nēti vai vakcinācijas kur-
su nepabeiguši, kamēr 670 
bija vakcinējušies. Pagājušajā 
diennaktī Latvijā kopumā veikti 
24 642 Covid-19 izmeklējumi, 

bet pozitīvo gadījumu īpatsvars 
pret testētajiem bijis 11,9%.

Ārstniecības iestādēs pagā-
jušajā diennaktī ievietoti 195 
Covid-19 pacienti, bet 118 no 
tām izrakstīti, līdz ar to kopumā 
stacionēto Covid-19 pacientu 
skaits palielinājies par 4,1% – 
no 1162 līdz 1210 pacientiem, 
liecina Nacionālā veselības 
dienesta informācija. Iepriekš 
lielāks diennaktī stacionēto 
skaits reģistrēts 14. janvārī, 
kad stacionāros ievietoti 179 
Covid-19 pacienti. 

Vienlaikus stacionēto pa-
cientu kopskaits sasniedzis 
līdz šim trešo lielāko apmēru. 
Līdz šim lielākais stacionēto Co-
vid-19 pacientu kopskaits tika 
izziņots 13. janvārī, kad slim-
nīcās ārstējās 1224 pacienti.w

Gatavojoties kļūt par repub-
liku un atsakoties no Lielbritā-
nijas karalienes Elizabetes kā 
valsts galvas, Karību reģiona 
valsts Barbadosa ir ievēlējusi 
savu pirmo prezidentu. Par to 
kļuvusi 72 gadus vecā Sand-
ra Meisone, kura zvērestu 
dos 30. novembrī, kad Bar-
badosa atzīmēs 55. gada-
dienu kopš neatkarības no 
Lielbritānijas.

Valdības paziņojumā par 
plānu kļūt par republiku teikts, 
ka ir pienācis laiks Barbadosai 
pilnībā atstāt pagātnē savu ko-
loniālo vēsturi. 

Ar aptuveni 285 000 ie-
dzīvotāju Barbadosa ir viena 
no visvairāk apdzīvotajām un 
visvairāk pārtikušajām Karību 
jūras salām. Kādreiz lielā mērā 
atkarīga no cukura eksporta, ta-
gad tās ekonomiku balsta arī tū-
risms un finanšu pakalpojumi.w 

Francijas ziemeļos vētra 
“Aurore” bez elektrības atstājusi 
250 000 mājsaimniecību. 
Vētras dēļ traucēta arī dzelzceļa 
satiksme. Tāpat Bretaņā pēkšņos 
plūdos izpostītas vairākas ēkas. 
Vētras dēļ trešdien atsevišķos 
valsts reģionos tika izsludināts 
oranžais meteoapstākļu 
trauksmes līmenis, kas ir otrs 
augstākais.

Pasaules Veselības 
organizācija atsākusi 
Krievijas Covid-19 vakcīnas 
“Sputnik V” apstiprināšanas 
procesu. “Sputnik V” oficiālajā 
tvitera kontā teikts, ka vakcīnas 
apstiprināšana “notiek atbilstoši 
grafikam un ieiet noslēguma 
fāzē”. PVO inspektoru grupai 
drīzumā paredzēts apmeklēt 
Krieviju un veikt jaunu inspekciju. 
PVO “Sputnik V” apstiprināšanas 
procesu apturēja septembra 
vidū, bet jūnijā PVO konstatēja 
pārkāpumus Ufas rūpnīcā 
“Farmstandart-UfaVITA”, kur ražo 
“Sputnik V”. 

Vācijas sociāldemokrāti (SPD), 
zaļie un brīvie demokrāti (FDP) 
vakar sāka oficiālas sarunas par 
koalīcijas veidošanu. Tuvāko 
nedēļu laikā 22 darba grupās 
notiks sarunas par koalīcijas 
līguma detaļām. Centriski kreisā 
SPD, zaļie un biznesam draudzīgā 
FDP uzstādīja mērķi izveidot 
koalīciju, kas šo partiju krāsu dēļ 
tiek dēvēta par luksofora koalīciju. 
Tiesa gan, līdz galīgās vienošanās 
panākšanai vēl zināms ceļš ejams, 
jo jāatrisina daudzi politikas un 
personāliju jautājumi, neraugoties 
uz neformālajām diskusijām, kas 
partijām jau bijušas. Avoti partijās 
pieļauj, ka sekmīgas sarunu 
norises gadījumā jaunā valdība 
varētu dot zvērestu jau pirms 
Ziemassvētkiem.

Filipīnu galvaspilsētas Manilas Okeāna parks atsācis darbu pēc vairāk nekā gadu 
ilguša pārtraukuma Covid-19 pandēmijas dēļ.
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Atbalsta Liepājas un Dienvidkurzemes 
apvienošanas priekšlikumu

Sasirgušo un 
stacionēto rekordi

Statusa maiņa

Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome 
(NEPLP) pieņēmusi lēmumu, 
sākot ar 26. oktobri, anulēt 
SIA “Pirmais Baltijas kanāls” 
(PBK) izsniegto apraides at-
ļauju programmai “Pirmais 
Baltijas kanāls Latvija” (“PBK 
Latvija”), aģentūru LETA in-
formēja NEPLP.

Lēmums pieņemts, jo gada 
laikā “PBK Latvija” programmas 
darbībā konstatēti trīs būtiski 
“Elektronisko plašsaziņas līdzek-
ļu likuma” pārkāpumi.

Pirmajā gadījumā saņemts 
sods par izsniegtās apraides at-
ļaujas darbības pamatnosacījumu 
rupju pārkāpumu, pārraidot citu 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
veidotus raidījumus programmā 
“PBK Latvija”. Otrajā gadījumā 
sods saņemts par noteiktā pie-
nākuma – nodrošināt program-
mā Eiropas audiovizuālo darbu 

apjomu vismaz 51% apmērā no 
nedēļas raidlaika – neievērošanu. 
Savukārt trešajā gadījumā sods 
piemērots, jo programmā tika iz-
platīta informācija, kas apdraud 
sabiedrības veselību vai var radīt 
nopietnus un smagus tās apdrau-
dējuma riskus. Proti, ka Covid-19 
infekcija ir zema lipīguma slimība 
un no tās var pasargāties, ēdot 
siļķi. Izvērtējot PBK izdarītos 
normatīvo aktu pārkāpumus, 
NEPLP secinājusi, ka katrs no 
pārkāpumiem bijis būtisks, jo ar 
tiem nodarīts kaitējums tādām 
īpaši aizsargājamām tiesībām 
un interesēm kā valsts un sa-
biedrības veselības un drošības 
intereses, īpaši ārkārtējās situā-
cijas laikā. Tāpat arī sistemātiski 
pārkāpti elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu programmu veidošanas 
noteikumi un programmai iz-
sniegtās apraides atļaujas dar-
bības pamatnosacījumi.w
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