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ĪSUMĀ
Pakistānas dienvidos

pirmdienas rītā notikusi divu
pasažieru vilcienu sadursme,
kurā gājuši bojā vismaz 30 cilvēki
un vairāki desmiti ievainoti,
ziņo amatpersonas. Sākotnēji
no sliedēm noskrējis pasažieru
vilciens “Millat Express”, kurā
pēc neilga laika ietriecies otrs
pasažieru vilciens “Sir Syed
Express”, pavēstījis vietējās
policijas pārstāvis. Glābšanas
dienestu darbinieki, policisti un
vietējie iedzīvotāji transportēja
bojā gājušos un ievainotos uz
tuvējām slimnīcām.

Krievijas aktivitāte Vācijā

pašreiz sasniedz līmeni, kāds
bija novērojams Aukstā kara
laikā, paziņojis Vācijas iekšējās
izlūkošanas dienesta priekšnieks
Tomass Haldenvangs. Krievijai
ir “ļoti komplicēta izlūkošanas
interese Vācijā gandrīz visās
politikas jomās”, laikrakstā “Welt
am Sonntag” norādīja Federālā
Konstitūcijas aizsardzības
biroja vadītājs. “Metodes kļūst
rupjākas un līdzekļi nežēlīgāki,”
viņš piebilda. Arī Vācijas ārējā
izlūkdienesta vadītājs Bruno
Kāls brīdināja par Krievijas un
Ķīnas ietekmi. Viņš sacīja, ka
darbība kļūst arvien rupjāka
un nežēlīgāka, un savas
intereses tiek īstenotas arvien
acīmredzamāk.

Vācija. Bijušais autobūvnieka

“Volkswagen” vadītājs Martins
Vinterkorns maksās uzņēmumam
11 miljonu eiro kompensāciju
saistībā ar tā dēvēto dīzeļgeitas
skandālu, paziņojis informēts
avots. Pēc šī avota teiktā,
plānots, ka vienošanās jūlijā
tiks apstiprināta kompānijas
akcionāru sapulcē. Savukārt
“Volkswagen” pārstāvis
informēja, ka vienošanās
attiecas arī uz citiem bijušajiem
kompānijas vadītājiem, kuri
arī maksās kompensācijas, un
tās galvenos punktus sestdien
apstiprinājusi “Volkswagen”
uzraudzības padome, lai gan
sarunas par detaļām vēl turpinās.

ŠAJĀ DIENĀ

8. jūnijā
1929. Margarēte

Bonfīlda kļuva par
pirmo sievieti ministri
Lielbritānijā.

1942. Japānas aviācija

deva triecienu mērķiem
Austrālijā, bombardējot arī
Sidneju un Ņūkāstlu.

1949. Izdeva Džordža

Orvela slaveno romānu
“1984”, kurā tika
brīdināts par totalitārisma
briesmām.

1973. Ģenerālis

Franko par Spānijas
premjerministru iecēla
Luisu Karero Blanko, pēc
tam kad 34 gadus valsti
bija vadījis viens pats.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Eiropa sāk vērt durvis tūrismam
Cerot atdzīvināt tūrisma
sektoru, Spānija no vakardienas atvērusi savas robežas visiem pret Covid-19
vakcinētajiem cilvēkiem no
visas pasaules. Tikmēr Eiropas Parlamenta deputāti
šonedēļ gatavojas pieņemt
gala lēmumu par Eiropas Savienības digitālo Covid-19
sertifikātu, lai pēc iespējas
drīz varētu atsākties ceļošana un ekonomikas atveseļošanās.
“Spānija ir drošs galamērķis,” paziņoja veselības ministre
Karolina Dariasa, piebilstot, ka
Spānija ir procesā, lai atgūtu
savu globālā līdera statusu tūrismā. Eiropieši, kas nav vakcinējušies pret Covid-19, pašreiz

var iebraukt Spānijā ar negatīvu
Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā, paņemot
uztriepi no deguna un kakla. No
pirmdienas viņi šī testa vietā
varēs izvēlēties arī lētāko antigēnu testu.
Visā valstī pēc mēnešiem
ilgas dīkstāves atkal durvis ver
viesnīcas un restorāni, bet aviokompānijas atsākušas lidojumus maršrutos, kas mēnešiem
bijuši pamesti. Malagas lidostā
vakar bija plānotas 20 lidmašīnu nosēšanās. Tās ielidos no
visas Eiropas, tostarp Londonas, Berlīnes un Frankfurtes. No
pirmdienas Spānijas ostās atkal
atļauts piestāt kruīza kuģiem.
Spānija, kas ir stipri atkarīga
no tūrisma sektora, bija viena

Pašvaldībām vajadzēs
laiku iestrādāties
Ņemot vērā administratīvi
teritoriālo reformu, jaunievēlētajām pašvaldībām būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pilnvērtīgi iestrādātos un iedarbinātu
jaunos pārvaldes mehānismus,
intervijā TV3 raidījumam “900
sekundes” pauda Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis, kurš pats
ievēlēts Dobeles novada domē
no Latvijas Zemnieku savienības saraksta. Viņš domā, ka pirmos vērtējumus par jauno
pašvaldību spēju darboties
pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā, iespējams, varēs izdarīt
līdz šī gada beigām, bet, lai
pašvaldības jaunajos apstākļos
stabili varētu sākt strādāt, jāpaiet ilgākam laikam – līdz pat
diviem gadiem.
Vaicāts, kāpēc pašvaldību
pilnvērtīgai darba sākšanai
jaunajās teritoriālajās robe-

žās varētu būt nepieciešams
tik daudz laika, LPS vadītājs
atbildēja, ka pašvaldībām būs
jāmaina domāšana attiecībā uz
visu plānošanu, kas prasīs ļoti
daudz darba. Viņš akcentēja, ka
teritoriālās reformas dēļ jaunajām pašvaldībām būs jāstrādā
saskaņā ar tādu modeli, kāds
iepriekš Latvijā nav pastāvējis, un maldīgi esot uzskatīt, ka
daudz kur notiks atgriešanās
kādreiz pastāvējušajos rajonos,
jo savulaik rajons bija otrā līmeņa pašvaldība, bet tagad šī pati
teritorija visa būs viena līmeņa
pašvaldība. “Šeit ir, protams,
jāmaina domāšana, ka tā ir visa
teritorija, jāmaina domāšana, kā
darbojas mehānismi, kā darbojas dažādās administrācijas, kas
notiks ar skolu pārvaldēm, kas
notiks ar policijām, kas notiks ar
faktiski visu plānošanu. Darba
ir daudz, gana daudz,” ieskicēja
Kaminskis.w

no Rietumu ekonomikām, ko
pandēmija skārusi vissmagāk.
2020. gadā tās IKP saruka par
10,8%.
EP preses sekretārs Latvijā
Jānis Krastiņš aģentūru LETA
informēja, ka digitālā sertifikāta pieņemšana EP notiek
pēc paātrinātas likumdošanas
procedūras, lai tas varētu būt
spēkā, sākoties vasaras sezonai. Vienošanās ar ES Padomi
tika panākta divus mēnešus
pēc tam, kad Eiropas Komisija
bija iesniegusi priekšlikumu.
Sertifikāts būs bezmaksas un
pastāvēs gan digitāli, gan papīra
formātā. Tas apliecinās, ka īpašnieks ir vakcinēts, atveseļojies
no Covid-19 vai nesen saņēmis
negatīvu testa rezultātu.

Paredzams, ka šodienas debatēs EP deputāti aicinās pēc
iespējas straujāk ieviest šo
sistēmu un atkārtos nepieciešamību nodrošināt plaši pieejamu testēšanu par pieņemamu
samaksu. Viņi arī uzsvērs, ka
dalībvalstīm nevajadzētu sertifikātu īpašniekiem noteikt
papildu ceļošanas ierobežojumus, piemēram, karantīnu,
pašizolāciju vai testēšanu, ja
vien tas nav pamatots sabiedrības veselības apsvērumos.
Balsojuma rezultātus paziņos
9. jūnijā no rīta. Kad regulas
būs pieņemtas plenārsēdē, tās
būs oficiāli jāpieņem arī ES Padomei un jāpublicē Oficiālajā
Vēstnesī. Tas stāsies spēkā līdz
ar 1. jūliju.w

Opozicionārs aizbēdzis no Krievijas
Ietekmīgais Krievijas opozīcijas politiķis Dmitrijs Gudkovs,
baidoties no apcietināšanas,
aizbēdzis no valsts. “Dodos uz
Kijevu,” svētdienas vakarā vietnē
“Telegram” paziņojis Gudkovs. Kā
pavēstījis Gudkovs, no prezidenta Vladimira Putina aprindām
tuvām paziņām viņš uzzinājis, ka pret politiķi ierosinātā krimināllieta safabricēta
nolūkā nepieļaut viņa startu
gaidāmajās Valsts domes vēlēšanās. Bijušais parlamenta
apakšpalātas deputāts piebildis,
ka pret viņu var pielietot jebkurus līdzekļus, lai nepieļautu
kandidēšanu rudenī paredzētajās vēlēšanās. Gudkovs norādījis,
ka viņam nāksies ārzemēs uzturēties vismaz līdz vēlēšanām.
Politiķis piebildis, ka viņa tuvi-

nieki un draugi arī atbalstījuši
šo lēmumu. Kā ziņots, Gudkovs
otrdienas vakarā tika aizturēts
aizdomās par krāpšanu. Pēc 48
stundām, ceturtdienas vakarā,
viņš tika atbrīvots bez apsūdzības uzrādīšanas. Tomēr Gudkovs
joprojām ir aizdomās turamais
lietā par materiālā kaitējuma
nodarīšanu krāpšanas ceļā, par
ko viņam var piespriest piecus
gadus ilgu cietumsodu. Lieta
saistīta ar miljons rubļu (aptuveni 11 000 eiro pēc pašreizējā
kursa) lielu īres parādu par telpām Maskavas mērijai. Gudkovs
paziņojis, ka neuzskata sevi par
vainīgu. Viņš norādījis, ka runa
ir par viņa vecāku uzņēmumu,
kas bankrotējis 2015. gadā un
ar kuru viņam neesot nekādas
saistības.w
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Piektdaļai
samazinājušies ienākumi
Latvijā 21% mājsaimniecību pēdējā gada laikā ir samazinājušies ienākumi, aģentūrai LETA pavēstīja Centrālajā
statistikas pārvaldē, atsaucoties uz 2021. gada iedzīvotāju
aptaujas par ienākumiem un
dzīves apstākļiem provizoriskajiem datiem. Vienlaikus statistikas pārvaldē minēja, ka 66%
mājsaimniecību ienākumi
pēdējā gada laikā nav mainījušies, bet 13% ienākumi
ir palielinājušies. Savukārt
nākamajos 12 mēnešos 78%
mājsaimniecību prognozē, ka

viņu kopējie ienākumi nemainīsies, 15% – ka ienākumi pieaugs,
bet 7% sagaida ienākumu samazināšanos. No tām mājsaimniecībām, kurām pēdējā gada
laikā ienākumi samazinājušies,
30% sagaida, ka to ienākumi
turpmāk palielināsies, 52%
prognozē, ka ienākumi paliks
nemainīgi, bet 18% pieņem, ka
ienākumi vēl vairāk samazināsies. Provizoriskie dati ir iegūti
no četru tūkstošu mājsaimniecību atbildēm, kas ir aptuveni divas trešdaļas no plānotā
skaita.w

Izsolē izlikts franču mākslinieka “Invader” (iebrucējs)
mākslas darbs, kurā no 225 Rubika kubiem izveidots
dalailamas portrets. Plānots, ka to varētu pārdot par
vairākiem simtiem tūkstošu dolāru.
FOTO – AFP

