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1492. Ap pusdienlaiku 
kviešu laukā pie Ensisemas 
ciemata Francijā ietriecās 
meteorīts, kas ir vecākais 
meteorīts ar zināmo 
piezemēšanās laiku.

1917. Krievijas boļševiki 
Vladimira Ļeņina un Ļeva 
Trocka vadībā Petrogradā 
gāza Aleksandra Kereņska 
vadīto Krievijas pagaidu 
valdību.

1922. Notika 
neatkarīgās Latvijas 1. 
Saeimas pirmā sēde. 

1972. ASV prezidents 
Ričards Niksons tika 
pārvēlēts uz otru pilnvaru 
termiņu, bet pēc diviem 
gadiem viņš kļuva par 
pirmo ASV prezidentu, kurš 
atkāpies no amata.

1991. Amerikāņu 
basketbolists Ērvins 
“Maģiskais” Džonsons 
paziņoja, ka viņam atklāts 
HIV un ka viņš aiziet no 
aktīvā sporta.
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Latvijā vēža pacientu piecu 
gadu dzīvildze ir par 12% zemā-
ka nekā vidēji Eiropas Savienī-
bas (ES) valstīs, aģentūrai LETA 
sacīja Paula Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcas (PSKUS) 
Onkoloģijas klīnikas vadītāja, 
Latvijas Onkologu ķīmijterapei-
tu asociācijas valdes priekšsē-
dētāja Aija Geriņa-Bērziņa.

Viņa norādīja, ka onkoloģijā 

pastāv saistība starp tādiem rā-
dītājiem kā finansējums, piecu 
gadu dzīvildze, medikamentu 
pieejamība un mirstības rādī-
tāji. Lai arī Latvijā šādu datu 
nav, taču, pēc Eiropas pētīju-
mu datiem, ir pierādīta izteikta 
korelācija starp medikamentu 
pieejamību un vēža pacientu 
dzīvildzi.

Latvijā šī dzīvildze ir par 

Itālijas jaunā labējā valdība 
pieņēmusi dekrētu, kas oficiāli 
slēdz ostas nevalstisko organi-
zāciju (NVO) uzturētiem mig-
rantu glābšanas kuģiem.

Tas notiek laikā, kad Itālijas 
piekrastes tuvumā atrodas četri 
šādi kuģi ar vairāk nekā 1000 
migrantiem, kas mēģina panākt 
atļauju ieiet drošā ostā.

Itālijas iekšlietu ministrs 
Mateo Pjantedozi paziņoja re-
portieriem, ka Itālija ļaus Vāci-
jas kuģim ar migrantiem ieras-
ties Sicīlijā, lai izsēdinātu krastā 
nepilngadīgos un migrantus ar 
veselības problēmām, tomēr 
kuģim ar pārējiem migran-
tiem būs jāatgriežas starp-

tautiskajos ūdeņos.
Pjantedozi sacīja, ka Vācijā 

reģistrētais kuģis “Humanity 
1” ar 179 cilvēkiem “uzspieda 
šo situāciju, ieejot [Itālijas] teri-
toriālajos ūdeņos”. Ministrs uz-
svēra Itālijas nostāju, ka valstij, 
zem kuras karoga brauc NVO 
uzturēts kuģis, ir jāiejaucas, lai 
sagādātu drošu ostu, un tas nav 
jādara Itālijai. 

Par pārējo triju kuģu likteni 
netika runāts, bet Pjantedozi 
sacīja, ka Francija ir norādījusi, 
ka tā “varētu pieņemt iespēja-
mību izkāpt krastā” migrantiem 
no Norvēģijā reģistrētā kuģa 
“Ocean Viking”, uz kura ir 234 
cilvēki.w

Sociālais tīkls Twitter atlai-
dis pusi no 7500 darbiniekiem, 
jaunajam īpašniekam Īlonam 
Maskam veicot plašus pārkārto-
jumus nedēļu pēc šī uzņēmuma 
pārņemšanas.

Ziņu aģentūra AFP iepazi-
nās ar iekšēju dokumentu, kurā 
teikts, ka atlaišana skārusi 
“aptuveni 50 procentus” dar-
binieku, kuriem nekavējoties 
tiek liegta piekļuve kompānijas 
datoriem un darba e-pastam. 

Atlaistie darbinieki visā 

pasaulē izmantoja Twitter, 
lai paustu savu neapmieri-
nātību vai neticību par no-
tiekošo un atvadītos no šī 
Silīcija ielejas uzņēmuma.

Personāla samazināšana ir 
daļa no Maska mēģinājumiem at-
rast iespējas, kā segt 44 miljardus 
ASV dolāru vērto Twitter iegādes 
darījumu, kura dēļ viņš jau paņē-
mis uz parāda miljardiem dolāru 
un pārdevis sava elektromobiļu 
uzņēmuma “Tesla” akcijas 15,5 
miljardu dolāru vērtībā.w

Manīts 
pirmais 
sniegs

Latvijas austrumu 
daļā – tai skaitā Gulbenes 
un Rēzeknes apkaimē – 
sestdien snidzis neliels 
sniegs, liecina iedzīvotāju 
ziņojumi sociālajos tīklos.

Atbilstoši Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra datiem zemākā gaisa 
temperatūra sestdien no rīta 
bija –3 grādi Alūksnē. Tā ir 
arī zemākā gaisa temperatūra 
valstī kopš pavasara.

Pagājušajā gadā pirmais 
sniegs bija 24. oktobrī,  
2020. gadā – 20. oktobrī,  
arī citos gados pirmais  
sniegs galvenokārt novērots 
oktobrī.w

Krievijā naktī uz sestdienu 
ugunsgrēkā, kas izcēlās vienā no 
Kostromas kafejnīcām, gājuši 
bojā vismaz 15 cilvēki. Krievijas 
ziņu aģentūras vēsta, ka pēc 
ugunsgrēka izcelšanās no ēkas 
tikuši evakuēti aptuveni 250 
cilvēki. Ugunsgrēks, domājams, 
izcēlies pēc tam, kad kāds 
no apmeklētājiem konflikta 
laikā vairākas reizes izšāvis ar 
raķešpistoli. Kāda no raķetēm 
trāpījusi griestos, kas tūlīt 
uzliesmojuši.

Eiropas un Turcijas 
policijas reidos 28 valstīs 
aizturēti 382 cilvēki, 
kurus tur aizdomās par 
kontrabandu Balkānos un 
Eiropas dienvidaustrumos, 
paziņojusi Eiropas Savienības 
tiesībaizsardzības aģentūra 
Eiropols. Aizturēšanas notika 
pagājušajā mēnesī. Vairums 
aizturēto apsūdzēti migrantu, 
šaujamieroču un narkotiku 
kontrabandā, atklāja Eiropols. 
Operāciju koordinēja Eiropols un 
Spānija, un tajā piedalījās gandrīz 
16 000 policistu no visas Eiropas 
un Turcijas. Konfiscēti 106 
šaujamieroči, kā arī narkotikas.

Vācijā pēc protesta akcijas 
vienā no galvenajiem Minhenes 
ielu krustojumiem, kuras laikā 
protestētāji sevi pielīmēja pie 
ielas seguma, vairākiem vides 
aktīvistiem nāksies 30 dienas 
pavadīt policijas izolatorā. 
Ceturtdien 17 vides aktīvisti, 
kuri pārstāv organizāciju “Pēdējā 
paaudze”, bloķēja ielu, kas ved 
gar Minhenes centrālo laukumu. 
Akcijas dalībniekus aizturēja 
un drīz atbrīvoja, bet viņi pēc 
dažām stundām protesta akciju 
atkārtoja. 

Atzīmējot Japānas gaisa pašaizsardzības spēku 70 gadu jubileju, šīs armijas daļas 
avioakrobātikas komanda “Zilais impulss” debesīs virs Jokosukas, kas atrodas
dienvidos no Tokijas, iezīmējusi ģeometriski šķietami nevainojamus apļus.

Latvijā vēža pacienti 
dzīvo mazāk nekā ES

12% zemāka nekā vidēji Eiropas 
Savienības valstīs. Tas nozīmē, 
ka Latvijas sievietēm iespēja 
nodzīvot šos piecus gadus ir par 
12% mazāka nekā tas būtu ES 
pacientēm. Salīdzinot, piemē-
ram, ar Skandināviju, atšķirība 
ir pat kāds 21%, skaidro Geriņa-
Bērziņa.

Tāpat Latvijā mirstība no 
vēža ir augstāka par pārējām 
Baltijas valstīm, nerunājot 
par citām Eiropas valstīm. 
Savukārt medikamentu pieeja-
mības ziņā mēs esam pēdējā 
vietā starp Baltijas valstīm, bet 
starp Eiropas valstīm dalām šo 

pēdējo vietu ar Rumāniju.
Geriņa-Bērziņa atzina, ka 

valstī medikamentu kompen-
sācijas sistēma ir ļoti smagnēja. 
Bieži vien paiet pieci līdz septiņi 
gadi, līdz inovatīvais medika-
ments ir sagaidījis savu kom-
pensācijas rindu, bet, piemēram, 
Vācijā jauno medikamentu pie-
ejamība ārstēšanā tiek nodroši-
nāta mēneša līdz pusotra mēne-
ša laikā. Stāvot garajā rindā uz 
kompensāciju, bieži vien šajos 
piecos gados vadlīnijās jau ir 
pilnīgi cits medikaments pie 
konkrētās indikācijas, kas ir 
efektīgāks.w 

Twitter atlaiž 
pusi darbinieku

Itālija slēdz ostas 
migrantu kuģiem
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