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ĪSUMĀ

2. novembrī
1570. Ziemeļjūras paisu-
ma vilnis izpostīja Holandes 
piekrasti, prasot vairāk nekā 
tūkstoti cilvēku dzīvību.

1755. Dzima Francijas 
karaliene Marija Antuanete.

1990. Rīgā OMON uzbru-
ka Preses namam, apšaudīja 
policijas mašīnu, terorizēja 
Preses nama darbiniekus.

1998. Internetā nonāca 
pirmais tārpa tipa datorvī-
russ “Morris”, kuru izplatīja 
Kornelas universitātes 
students Roberts Tapans 
Moriss. 

2005. Ķīnas zinātnieki 
paziņoja, ka viņu rīcībā ir 
pierādījumi, ka gigantiskais 
objekts, kas atrodas mūsu 
galaktikas centrā, ir milzīgs 
melnais caurums, kurš ir tik-
pat plats kā Zemes orbītas 
rādiuss.
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SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.

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

Latvijas cīņai ar Covid-19 
pandēmiju atbalstu sniegušas 
Somija, Ungārija, Nīderlande un 
Zviedrija, mikroblogošanas viet-
nē Twitter norādījis veselības 
ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Veselības ministrija infor-
mē, ka pirmdien Latvija no 
Zviedrijas saņem 80 mākslīgās 
plaušu ventilācijas iekārtas, sa-
vukārt trešdien, 3. novembrī, 
no Nīderlandes pienāks ultra-
sonogrāfijas aparāti un vitālo 
parametru monitora stacijas.

Pirmo sūtījumu ar sešiem 
plaušu ventilatoriem no So-
mijas Latvija saņēma sest-
dien, 30. oktobrī. Šīs iekārtas 
nogādātas Paula Stradiņa klī-
niskajā universitātes slimnīcā 
(PSKUS).

Svētdien, 31. oktobrī, no 
Ungārijas Latvija saņēma 50 

perfūzijas šļirces sūkņu aprīko-
juma komplektus, kas jau tuvā-
kajā laikā tiks nogādāti PSKUS 
un Rīgas Austrumu klīniskajā 
universitātes slimnīcā. Iekārtas 
slimnīcām tiks sadalītas atbil-
stoši izstrādātajiem kritērijiem 
un Covid-19 pacientu ārstēšanai 
gultu atvēršanas plānam.

Pagājušās nedēļas valdības 
sēdē VM pārstāvji ziņoja, ka 
Latvija ir lūgusi ES atbalstu un 
starptautisko palīdzību dažāda 
medicīnas aprīkojuma un ierīču 
nodrošināšanai, lai palielinātu 
slimnīcu kapacitāti ārstēt Co-
vid-19 pacientus, kuru skaits 
atbilstoši prognozēm turpinās 
pieaugt.

Pavļuts valdības sēdē sacīja, 
ka šī palīdzība nav bezmaksas, 
taču valstis var arī sniegt bez-
maksas starptautisko palīdzību.

Talkā nāk četras valstis
Ministrijā norāda, ka eso-

šā epidemioloģiskā situācija 
rada būtisku risku stacionāro 
veselības aprūpes pakalpoju-
mu nodrošināšanai. Neizvēršot 
papildu gultas, nākotnē var pie-
augt iepriekš novēršamo nāves 
gadījumu skaits. Tāpat ministri-
ja norāda – ja steidzami netiks 
izvērstas Covid-19 gultas, ar 

laiku var tikt ierobežota visu 
stacionāro un neatliekamo ve-
selības aprūpes pakalpojumu 
sniegšana, kas kopumā veselī-
bas aprūpes pakalpojumu valstī 
padarīs nepieejamus un ietek-
mēs slimnīcu, jo īpaši uzņem-
šanas nodaļu noslodzi. Tādējādi 
potenciāli pieaugšot arī mirušo 
iedzīvotāju skaits.w

Zviedrijas mājokļu labiekārto-
šanas preču tirgotājs “Ikea” prēmi-
jās darbiniekiem visā pasaulē ko-
pumā izmaksās 110 miljonus eiro, 
lai paustu pateicību par viņu darbu 
pandēmijas laikā. “Ikea” norāda, 
ka pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ uzņēmumam nācās lielu daļu 
sava biznesa pārcelt uz tiešsaisti, 
neskatoties uz to, ka tirdzniecības 
apjoms saglabājās spēcīgs, jo tā 
dēvētajā lokdaunā cilvēki turpināja 
iegādāties mēbeles un mājsaim-
niecības piederumus. “Ikea” pārdo-
šanas apjoms pagājušajā biznesa 
gadā pieauga par 6% un sasniedza 
41,9 miljardus eiro, kas ir visu laiku 
augstākais līmenis.

Brazīlijā policijas operācijā 
Minasžeraisas štatā nogalināti 25 
banku aplaupītāji. Policija veikusi 
operācijas divās lauku saimniecī-
bās, kur noziedzīgās organizācijas 
locekļi, kuri specializējušies banku 
un bankomātu aplaupīšanā, gata-
vojuši uzbrukumus vietējo banku fi-
liālēm, sacīja avots. Drošības spēku 
rindās upuru nav. Brazīlijā pēdējā 
laikā pieaudzis banku aplaupīšanas 
gadījumu skaits, kad noziedznieki 
izmanto nopietnu bruņojumu. Ie-
spējams, ka šajā operācijā likvidēti 
noziedznieki, kuri augustā Araka-
tubā aplaupīja banku, izmantojot 
dronus un spridzekļus. 

Francijas prezidents Emanuels 
Makrons apsūdzējis Austrālijas 
premjerministru Skotu Morisonu 
melos vairāku miljardu eiro vērtā 
zemūdeņu kontrakta lietā, kas 
pirms sešām nedēļām izjuka līdz ar 
Kanberas, Vašingtonas un Londo-
nas jauno drošības aliansi. Austrāli-
ja 2016. gadā izraudzījās Francijas 
uzņēmumu “Naval Group”, no kura 
par 56 miljardiem eiro grasījās 
pasūtīt jaunas zemūdenes. Tomēr 
iecere izjuka 15. septembrī, kad 
tika paziņots par Austrālijas, ASV 
un Lielbritānijas alianses izveido-
šanu.

Prokuratūra apsūdzējusi 
Nacionālo bruņoto spēku ka-
ravīru par prettiesisku labuma 
piedāvāšanu jeb kukuļdošanu 
vakcinācijas centra darbinie-
kiem apmaiņā pret fiktīvu 
vakcināciju pret Covid-19.

Apsūdzētais no 2021. 
gada 12. jūlija līdz 28. 
jūlijam vairākkārt izteica 
vakcinācijas centra darbi-
niecēm, proti, klientu un 
pacientu reģistratorei un 
ārstei, prettiesiskus labu-
ma piedāvājumus par to, lai, 
viņu nevakcinējot, tiktu veikti 
nepatiesi ieraksti Covid-19 
vakcinācijas dokumentācijā 
Covid-19 vakcinācijas sertifikā-
ta saņemšanai.

Apsūdzētais savu vainu 
viņam inkriminēto noziedzī-
go nodarījumu izdarīšanā 
neatzīst. Krimināllieta nodota 
Rīgas pilsētas Pārdaugavas 
tiesai.w

Apsūdzēts 
karavīrs

Japānā svētdien notikušajās 
vēlēšanās valdošā centriski labē-
jā Liberāli demokrātiskā partija 
(LDP) kopā ar koalīcijas partneri 
partiju “Komeito” saglabājusi vai-
rākumu parlamenta apakšnamā. 
LDP un “Komeito” koalīcija izcīnī-
jusi 291 no 465 vietām, nodroši-
not komfortablu vairākumu. LDP 
tikusi pie 259 mandātiem, un tas 
ir par 17 mandātiem mazāk nekā 
līdz šim.

Pateicoties šādai pārstāvnie-
cībai, LDP un tās valdošais bloks 
varēs kontrolēt visas parlamenta 
komitejas un viegli virzīt caur 
parlamentu visas likumdošanas 

iniciatīvas.
Pēc rezultātu parādīša-

nās premjers Fumio Kisida 
apliecināja, ka ir gūta uzvara 
grūtās vēlēšanās. Kisida so-
līja stimulēt pasaules trešo 
lielāko tautsaimniecību ar 
pandēmijas krīzes pārvarē-
šanas tēriņu paketi, kas, kā 
viņš norādīja, tiks izstrādāta 
jau šomēnes.

Par entuziasma trūkumu 
elektorātā vēlreiz atgādina 
zemā vēlētāju aktivitāte, kas 
sasniegusi 55% un bijusi vien 
nedaudz augstāka nekā iepriek-
šējās vēlēšanās.w

Koalīcija saglabā vairākumu

Tikai daži 
konkrēti solījumi

G20 valstu līderi svētdien 
Romā vienojušies par samita 
noslēguma paziņojumu, kurā 
aicināts uz jēgpilnu un efektīvu 
rīcību, lai ierobežotu globālo 
sasilšanu līdz 1,5 grādiem pēc 
Celsija, bet iekļautas tikai da-
žas konkrētas saistības. G20 
samita rezultāts atstāj lielu 
darbu ANO Klimata konferen-
cei Glāzgovā, kurp vairums 
G20 valstu līderi devušies no 
Romas. G20 grupa, kas ietver 
Brazīliju, Ķīnu, Indiju, Vāciju un 
ASV, ir atbildīga par aptuveni 
80% oglekļa emisijas.

Samita noslēguma paziņoju-
mā teikts, ka valstu pašreizējie 
plāni emisijas samazināšanai ir 
jāstiprina, ja nepieciešams, bet 
paziņojumā nav konkrēti mi-
nēts 2050. gads kā mērķis, līdz 
kuram būtu jāpanāk neitralitāte 
oglekļa emisijā.

“Mēs atzīstam, ka klimata 

pārmaiņu ietekme pie 1,5 grā-
diem pēc Celsija ir daudz ma-
zāka nekā pie diviem grādiem 
pēc Celsija. Lai saglabātu 1,5 
grādus pēc Celsija sasniedzamā 
attālumā, būs vajadzīgas jēgpil-
nas un efektīvas darbības un 
visu valstu apņemšanās,” teikts 
paziņojumā.

ANO eksperti uzskata, 
ka globālā sasilšana ir jā-
ierobežo līdz 1,5 grādiem 
pēc Celsija, lai izvairītos 
ekstrēmu klimata notikumu 
saasināšanās. Lai sasniegtu 
šo mērķi, eksperti ieteikuši 
panākt neitralitāti oglekļa 
emisijā līdz 2050. gadam.

Eksperti prognozē, ka pat 
gadījumā, ja pašreizējie valstu 
plāni tiks pilnībā īstenoti, globā-
lā sasilšana pieaugs par 2,7 grā-
diem pēc Celsija, kas ievērojami 
saasinās plūdus, sausumu, vēt-
ras un citas dabas katastrofas.w

Par godu pērn mirušajam Djego Maradonam 30. oktobrī, kad viņš kļūtu 61 gadu 
vecs, daudzos stadionos spēles 10. minūtē tika godināta aizgājušās futbola leģen-
das piemiņa. Īpaša akcija norisinājās arī Maradonas kādreizējā kluba “Boca Juniors” sta-
dionā “La Bombonera”, kur baloni pacēla gaisā šī kluba kreklu ar Maradonas 10. numuru.
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