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ĪSUMĀ
Itālija atzīta par “zema riska”

zonu, kur masku nēsāšana sabiedriskās vietās vairs nav obligāta.
Veselības ministrija pirmo reizi
kopš pandēmijas sākuma visus 20
Itālijas reģionus atzinusi par “balto
zonu”. Pēdējo nedēļu laikā inficēšanās gadījumu skaits ar jauno
koronavīrusu un Covid-19 izraisīto
nāves gadījumu skaits Itālijā strauji
samazinājies. Turklāt 17 572 505
itāļi jeb trešdaļa no iedzīvotāju
kopskaita līdz svētdienai bija jau
vakcinēti. Kopš atcelta karantīna
vakcinētajiem ieceļotājiem, Itāliju
atkal apmeklē tūristi no citām
Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā
arī no Lielbritānijas, ASV, Kanādas
un Japānas.

Vācija. Bavārijas zemes iekšlietu
ministrs Joahims Hermans atzinis,
ka vīrietim, kurš piektdien sarīkoja
uzbrukumu Vircburgā, noslepkavojot trīs garāmgājējus, varētu
būt bijuši ar islāma ekstrēmismu
saistīti motīvi. Aizturētā dzīvesvietā kratīšanas laikā atrasts liels
daudzums islāmistu propagandas
materiālu, un arī pats slepkava
izteicies par savu “ieguldījumu džihādā”, norādīja ministrs. Hermans
arī izteicās, ka būtu “saprātīgi” pēc
septembrī paredzētajām Vācijas
Bundestāga vēlēšanām pārskatīt
patvēruma piešķiršanas normas,
nosakot apstākļus, kādos bēgļa vai
pagaidu aizsardzībā esošas personas statusu būtu iespējams anulēt.
Šajā gadījumā slepkava ir Somālijas pilsonis, kuram Vācijā piešķirta
pagaidu aizsardzība.

Armēnijā parlamenta pirms

termiņa vēlēšanās uzvarējusi
premjerministra Nikola Pašinjana
pārstāvētā Pilsoniskā līguma par
tija ar 53,91% balsu. Pašinjana
galvenā konkurenta, eksprezidenta
Roberta Kočarjana vadītā alianse
“Armēnija” ierindojusies otrajā vietā
ar 21,9% balsu, bet eksprezidenta
Serža Sargsjana bloks “Man ir gods”
saņēmis 5,22% balsu. Pašinjans
vēlēšanas izsludināja, lai izbeigtu
politisko krīzi pēc sakāves karā ar
Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu.
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zināmais klasiskās mūzikas
ieraksts – uz vaska cilindra
ierakstīta Georga Frīdriha
Hendeļa oratorija “Izraēļi
Ēģiptē”.

1900. Dzimis franču

rakstnieks Antuāns de SentEkziperī.

1972. ASV Augstākā tiesa
nolēma, ka nāvessods ir
pretrunā ar konstitūciju.

1995. Kosmosa kuģis

“Atlantis” savienojās ar Krievijas kosmosa staciju “Mir”,
kas pirmo reizi uzņēma ASV
kosmosa kuģi.

2007. “Apple Inc” laida

ASV tirgū daudzfunkcionālo
telefonu “iPhone”.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Pūļa imunitāte vairs nešķiet reāla
Vasarā sarūkot vakcinācijas pret Covid-19 aktivitātei,
līdz rudenim sasniegt pūļa
imunitātei nepieciešamos
70% vairs nešķiet tik reāli,
vakar atzina veselības ministrs Daniels Pavļuts.
Viņš gan uzsvēra, ka ir optimists, bet pašreiz zemā vakcinēšanās aktivitāte nevieš pārliecību, ka pūļa imunitāte rudenī tiks
sasniegta. “Tomēr viss ir mūsu
rokās, tāpēc vajag pārvarēt bažas,
neklausīties dezinformāciju sociālajos tīklos un doties uz vakcinācijas centriem,” sacīja ministrs.
Viņaprāt, ir izdarīts daudz, kā arī
tiks turpināts strādāt pie tā, lai
Latvijas iedzīvotāji pēc iespējas
ērtākos veidos varētu saņemt
vakcīnas pret Covid-19. Noliktavās ir lieli vakcīnu uzkrājumi, jo

ir saņemtas jaunas piegādes, un
patlaban ir pieejamas ap pusmiljonu vakcīnu devu.
Pavļuts arī atzina, ka nav pamata uzskatīt, ka vīruss rudenī
neatgriezīsies. Tāpat viņš prognozēja, ka ar laiku jaunie saslimšanas gadījumi būs saistīti ar Covid-19 delta jeb Indijas variantu,
kura izplatību Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC) speciālisti pašlaik cenšas novilcināt,
izsekojot šos gadījumus. Tomēr,
raugoties uz citu valstu pieredzi,
Pavļuts neizslēdza, ka arī vasarā
delta jeb Indijas varianta dēļ saslimstība varētu pieaugt.
“Pašlaik Latvijā no visiem saslimušajiem ar Covid-19 tikai 6%
gadījumu ir konstatēts delta jeb
Indijas variants, taču pēdējie Lielbritānijā veiktie pētījumi liecina, ka

tas ir aptuveni 2,5 reizes lipīgāks
par bāzes variantu, ko pazīstam
jau gadu. Taču šajā gadījumā priecē
fakts, ka “Pfizer” un “AstraZeneca”
vakcīnas ir diezgan efektīvas arī
pret šo vīrusu,” sacīja ministrs.
Viņš arī norādīja, ka šodien
paredzētajā valdības sēdē jauni
lēmumi saistībā ar atvieglojumiem nav gaidāmi, bet piebilda,
ka nākamais solis, kad varētu tikt
ieviesti ierobežojumu atvieglojumi, ir brīdis, kad kumulatīvais
rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem
būs zem 20 gadījumiem.
Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis
vakar sacīja, ka jau pēc mēneša
Latvijā Covid-19 delta variants
varētu būt dominējošais. Komentējot Pavļuta sacīto, ka atlikušo
divu vasaras mēnešu laikā sas-

niegt pūļa imunitātei vajadzīgos 70% vairs nav reāli, Dumpis
norādīja, ka viņš nevēlas vispār
lietot šo jēdzienu, jo pie tik lipīga
vīrusa izplatības vakcinācijas
aptverei vajadzētu būt pat 85%,
taču to nav iespējams sasniegt,
jo bērni līdz 12 gadu vecumam
netiek potēti.
Viņš pauda, ka pašlaik svarīgākais ir panākt, lai seniori un
cilvēki ar hroniskām slimībām
steigtu vakcinēties. Piemēram
infektologs minēja Dānijas vai
Islandes situāciju, kur senioru
vakcinācijas aptvere pārsniedz
90%. “Nekādu brīnumu mums te
nebūs, vajag vakcinēties rīt, parīt
vai aizparīt, lai pēc pusotra mēneša būtu formā,” viņš pauda un
mudināja cilvēkus gatavoties delta varianta plašākai izplatībai.w

Neveiksme gan galēji labējiem, Ziemeļameriku skāris karstuma vilnis
Kanādā un ASV ziemeļrietu- laika apstākļiem. Portlendā, ASV
gan prezidenta partijai
mos svētdien reģistrēta rekord- Oregonas štata ziemeļrietumos,
Pretēji prognozēm Francijas
galēji labējai “Nacionālajai apvienībai” reģionālajās vēlēšanās
tomēr nav izdevies izcīnīt pirmo
uzvaru kādā no valsts reģioniem.
Marinas Lepēnas vadītie spēki
bija cerējuši uz uzvaru Provansas reģionā, kura administratīvais centrs ir Marseļa, taču tur
virsroku guva centriski labējā
republikāņu partija. Vēlēšanas
bija neveiksmīgas arī prezidenta
Emanuela Makrona partijai “Uz
priekšu, Francija!”, kura arī pēc
šīm vēlēšanām nekontrolēs nevienu no reģioniem.
Vēlēšanas izcēlās ar zemu aktivitāti, jo tajās piedalījās tikai aptuveni trešdaļa balsstiesīgo iedzīvotāju. Tas licis uzdot jautājumus
par to, cik patiesi šīs vēlēšanas
atspoguļo Francijas iedzīvotāju
patieso noskaņojumu. Taču, kā norāda vairāki franču mediji, lielākā
daļa sabiedrības vai nu nav
ieinteresēti vietējā politikā,
vai pat vienkārši nezina, kas

kādā konkrētā reģionā ir pie
varas. Francijas vietējās vēlēšanās arvien lielāku popularitāti sākuši atgūt tradicionālie Francijas
politikas smagsvari – gan Republikāņu partija, gan sociālisti. Taču,
kā uzsver raidsabiedrības “France
24” politikas komentētājs Marks
Perelmans, pašlaik vēl ir grūti
prognozēt, vai vietējo vēlēšanu
rezultāti spēs ietekmēt cīņu arī
nākamā gada aprīlī gaidāmajās
prezidenta vēlēšanās.
“Šīs pilnīgi noteikti bija dīvainas vēlēšanas. Ja mēs raugāmies uz nākamā gada prezidenta
vēlēšanām, aptaujas rāda divus
skaidrus līderus – Marinu Lepēnu
un Emanuelu Makronu. Taču viņu
partijas šajās vēlēšanās pamatīgi zaudēja. Savukārt labēji un
kreisi konservatīvās partijas guva
ievērojamus panākumus, taču
mēs nezinām, kas būs šo partiju
kandidāti prezidenta vēlēšanās.”
Francijas prezidenta vēlēšanas
notiks nākamā gada aprīlī.w

augsta gaisa temperatūra, karstuma dēļ tur nācies slēgt skolas
un Covid-19 testēšanas centrus.
Tikmēr meteorologi prognozē, ka
lielākā svelme vēl tikai priekšā.
Litonā, Kanādas Britu Kolumbijā, svētdien reģistrēti 46,6 grādi
pēc Celsija, pārspējot pirms 84
gadiem uzstādītu rekordu, bet
Jūdžīnā, ASV Oregonas štatā,
termometra stabiņš pakāpās līdz
43,3 grādu atzīmei. Savukārt Sietlā, ASV Vašingtonas štatā, svētdien tika reģistrēti 40 grādi pēc
Celsija. Lielais karstums pārsteidzis daudzus Sietlas iedzīvotājus,
kas pieraduši pie daudz vēsākiem

gaisa temperatūra svētdien sasniedza 44,4 grādus pēc Celsija.
Kanādas dienvidrietumos
veikalos izpārdoti gaisa kondicionieri un ventilatori, un
pilsētās atvērti centri ar kondicionētu vēsu gaisu, kur cilvēkiem
atvēsināties. “Šīs nedēļas laikā
turpināsies ilgstošs, bīstams un
vēsturisks karstuma vilnis,” ziņoja Kanādas Vides dienests,
prognozējot līdz 40 grādiem pēc
Celsija lielu karstumu vairākos
reģionos. Šis, visticamāk, būs
viens no ekstrēmākajiem un ilgstošākajiem karstuma viļņiem
ASV ziemeļrietumos.w
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Skatītāji

Premjers atkāpies
Zviedrijas valdības vadītājs
Stefans Levēns vakar paziņoja
par demisiju, aicinot sākt sarunas
par jaunas valdības veidošanu. Par
šādu lēmumu Levēns paziņojis pēc
pagājušajā nedēļā zaudētā uzticības balsojuma, kas viņam atstāja
divas izvēles – vai nu izsludināt
pirmstermiņa vēlēšanas, vai arī
atkāpties no amata. Kā norādījis
Levēns, Covid-19 pandēmijas dēļ
situācija valstī pašlaik ir ļoti sarežģīta, un, ņemot vērā, ka nākamās
parlamenta vēlēšanas ir paredzētas jau pēc gada, pirmstermiņa vēlēšanu rīkošana nebūtu
Zviedrijas interesēs.
Parlaments izteica neuzticību

sociāldemokrāta Levēna vadītajai mazākuma valdībai, kas vairs
nevarēja rēķināties ar pietiekamu
balsu skaitu lēmumu pieņemšanai. Parlamenta priekšsēdētājs
tagad sāks sarunas ar parlamentā
pārstāvēto partiju līderiem, lai
mēģinātu izveidot jaunu valdību.
Nav izslēgts, ka valdības vadītāja
posteni atkal varētu ieņemt Levēns. Uz premjera posteni varētu
pretendēt arī Moderātu partijas
līderis Ulfs Kristersons, kurš
jau pēc parlamenta vēlēšanām
2018. gadā mēģināja izveidot
valdību, bet neguva atbalstu. 63
gadus vecais Levēns ir Zviedrijas
premjers kopš 2014. gada.w

Velobraucienā “Tour de France” skatītāji izvēlas oriģinālas vietas, no kurām vērot sportistus un atbalstīt savējos.
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