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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Zaļā gaisma digitālajam Covid-19 sertifikātam

Eiropas Zāļu aģentūra sākusi

Eiropas Parlamenta deputāti vakar noslēdza likumdošanas darbu saistībā
ar Eiropas Savienības digitālā
Covid-19 sertifikāta ieviešanu, lai atjaunotu tūrismu un
Eiropas ekonomikas atveseļošanos, aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs
Latvijā Jānis Krastiņš.
Jaunā sertifikāta noteikumus,
kas attiecas uz ES pilsoņiem, EP
apstiprināja ar 546 balsīm par, 93
pret un 51 atturoties. Sertifikātu
izsniegs valsts iestādes, tas būs
bez maksas un pieejams papīra
vai digitālā formātā. Dokuments
apliecinās, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, tai nesen ir
negatīvs testa rezultāts vai arī ka

vērtēt «Moderna» vakcīnas pret
Covid-19 lietošanu bērniem
vecumā no 12 līdz 17 gadiem,
atsaucoties uz EZA informāciju,
mikroblogošanas vietnē Twitter
vēsta Latvijas Zāļu valsts
aģentūra. Pašlaik «Moderna»
vakcīna pret Covid-19 tiek lietota
pilngadīgajiem jeb vecumā no 18
gadiem, norāda ZVA. Kā ziņots,
2. jūnijā tika sākta 12 līdz 15
gadus vecu pusaudžu vakcinācija
pret Covid-19 ar ražotāja
“Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu.

ASV piespriests trīs gadu

cietumsods farmaceitam
par tīšu simtiem “Moderna”
Covid-19 vakcīnas devu
bojāšanu, paziņojusi Tieslietu
ministrija. 46 gadus vecais
Stīvens Brandenbergs tīšām
izņēmis vakcīnu ampulas no
ledusskapja, lai arī tās līdz
izmantošanai ir jāglabā noteiktā
temperatūrā. Farmaceitam arī
piespriests samaksāt 83 800
dolāru kompensāciju Viskonsinas
slimnīcai, kurā viņš strādāja.
Kopumā 57 cilvēki saņēmuši
devas no ampulām, kuras
Brandenbergs centies sabojāt,
pavēstīja ministrija.

Baltkrievijas autoritārais

līderis Aleksandrs Lukašenko
otrdien parakstījis likumdošanas
aktus, kas stingrākus padara
likumus par protestiem. Par
piedalīšanos divos varasiestāžu
neatļautos protestos turpmāk
draudēs līdz trim gadiem
cietumā, teikts tīmeklī publicētā
valdības dokumentā. Par
“ekstrēmistiskām aktivitātēm”
vai to popularizēšanu draudēs
līdz sešiem gadiem cietumā,
bet finansēšanu – līdz pieciem
gadiem cietumā. Neatkarīgais
tīmekļa medijs “tut.by”, kura
redakcijas telpās nesen notika
kratīšanas, norāda, ka nav
skaidrs, kādas aktivitātes
atbilstoši jaunajiem likumiem var
tikt atzītas par ekstrēmistiskām.
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tā ir atveseļojusies pēc infekcijas.
Sistēma tiks piemērota no
1. jūlija, un tā darbosies 12 mēnešus. Sertifikāts nebūs brīvas
pārvietošanās priekšnosacījums,
un tas netiks uzskatīts par ceļošanas dokumentu. Pēc Krastiņa
paustā, likumdevēju sarunās EP
deputāti panāca vienošanos, ka
ES valstis nedrīkstēs noteikt
papildu ceļošanas ierobežojumus sertifikātu īpašniekiem,
piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, ja vien tas
nebūs nepieciešami un samērīgi
sabiedrības veselības aizsardzībai. Dalībvalstu ziņā būs izlemt,
vai tās atzīst arī vakcīnas, kas
atļautas saskaņā ar nacionālajām autorizācijas procedūrām,

Izmeklēs cietsirdīgu izturēšanos
pret kažokzvēriem
Pārtikas un veterinārais dienests plāno ierosināt administratīvo pārkāpumu procesu pret
kažokzvēru audzētāju SIA “Baltic
Devon Mink” par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, vakar
intervijā TV3 raidījumam “900
sekundes” sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis, komentējot biedrības “Dzīvnieku brīvība”
publicētos uzņēmumā slepeni filmētos videomateriālus. “Esam
lūguši biedrībai “Dzīvnieku brīvība” papildu informāciju, lai
varētu ierosināt administratīvo
pārkāpumu procesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Mums ir nepieciešami gan pilni videomateriāli, gan arī, ja
tas ir iespējams, liecinieku
liecības, lai šo procesu novestu līdz vēlamam rezultātam,”
teica Balodis. Viņš uzsvēra, ka
šāda prakse nedrīkst notikt ne-

Bezdarba
līmenis – 7,6%
Latvijā šogad maija beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija
7,6% apmērā no ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju skaita, kas
ir par 0,3 procentpunktiem
mazāk nekā mēnesi iepriekš,
rāda Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. 2021. gada
maija beigās NVA bija reģistrēti
kopumā 68 765 bezdarbnieki, kas
ir par 2611 cilvēkiem mazāk nekā
mēnesi iepriekš, kad aģentūrā
bija reģistrēti 71 376 bezdarbnieki. Zemākais reģistrētā bezdarba
līmenis maija beigās bija Rīgas
reģionā – 5,7%, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā – 15,9%.
Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,3
procentpunktiem, mēneša beigās
veidojot 7,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.w

vienā dzīvnieku turēšanas vietā,
neatkarīgi no tā, kādi bija iemesli.
Pēc PVD vadītāja minētā,
visdrīzāk, zvēraudzētavām būtu
jādomā par nopietnām novērošanas sistēmām, lai jebkurš solis, kas tiek izdarīts dzīvnieku
fermā, tiktu fiksēts un attiecīgi
analizēts. “Uzņēmumu Latvijā ir
daudz, dzīvnieku ir daudz, katram klāt inspektoru nenoliksi.
Ja darbinieku atbildības līmenis, intelekts, empātija ir zemā
līmenī, es neredzu citas iespējas,” teica Balodis. Viņš piebilda,
ka gan 2019., gan arī 2020. gadā
PVD kopumā piecās kažokzvēru
audzētavās konstatēja labturības prasību pārkāpumus, tostarp
konkrētajā uzņēmumā “Baltic
Devon Mink” pēdējo reizi pārkāpums tika konstatēts 2019. gadā
saistībā ar neatbilstošiem būru
izmēriem.w

vai vakcīnas, kuras ārkārtas lietošanai ir uzskaitījusi Pasaules
Veselības organizācija.
Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš ir gatavs atbalstīt pieeju,
ka pret Covid-19 pilnībā vakcinēti
un šo slimību pārslimojuši cilvēki
Eiropā var ceļot brīvi – bez nepieciešamības pašizolēties vai veikt
Covid-19 testus. Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta
panorāma” premjers prognozēja,
ka pie šādas ceļošanas kārtības
Eiropa varētu nonākt jau pavisam drīz – jūnija vidū. Kariņš gan
piebilda, ka, iespējams, arī pēc ceļošanas noteikumu atvieglošanas
Covid-19 testu būtu nepieciešams
veikt atsevišķos gadījumos, piemēram, ja cilvēks atgriezies no

valsts, kurā izplatās kāds jauns
Covid-19 paveids.
Politiķis vērsa uzmanību, ka
gan Latvijā, gan pārējā Eiropā
un visā pasaulē pret Covid-19
vakcinētiem cilvēkiem nākotnē
dzīve kļūs daudz brīvāka nekā
nevakcinētiem, piemēram, vakcinētie varēs tikties klātienē un
iekštelpās bez sejas maskām, kamēr nevakcinētajiem šādu tiesību
nebūs. Paredzams arī, ka nākotnē būs arvien vairāk vietu, kur
pret Covid-19 nevakcinētie varēs
iekļūt, tikai uzrādot negatīvu Covid-19 testu, sacīja premjers. Viņš
vērsa uzmanību, ka valsts varētu pārtraukt apmaksāt Covid-19
testus cilvēkiem, kuri nav gatavi
vakcinēties.w

Mladičam atstāj spēkā
mūža ieslodzījumu
ANO kara noziegumu tribunāls noraidīja bijušā Bosnijas
serbu ģenerāļa Ratko Mladiča
apelāciju, atstājot spēkā viņam
piespriesto mūža ieslodzījumu
par genocīdu. 2017. gadā tiesa
atzina Mladiča vainu desmit no
11 apsūdzībām, kas viņam bija
izvirzītas saistībā ar Bosnijas kara
laikā 90. gados notikušo nežēlīgo
etniskās tīrīšanas operāciju, kā
arī Srebrenicas slaktiņa vadīšanu.
1995. gadā serbu spēki pārņēma
musulmaņu Srebrenicas anklāvu,
kuru apsargāja viegli bruņotas
nīderlandiešu vienības, kas neizrādīja nekādu pretestību. Vēlāk
Srebrenicā tika noslepkavoti aptuveni 8000 musulmaņu vīriešu
un zēnu. Šis slaktiņš tiek uzskatīts par smagāko kara noziegumu,
kas Eiropā pastrādāts kopš Otrā
pasaules kara. Mladičs tika no-

tiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo
Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas
aplenkumu, kura laikā gāja bojā
10 000 cilvēku.
Bosnijā un Hercegovinā šis
lēmums izsaucis atšķirīgu reakciju. Viens no trim Bosnijas
un Hercegovinas prezidentiem
– Bosnijas musulmaņu kopienu
pārstāvošais Šefiks Džaferovičs
– apsveica tiesas lēmumu. Viņš
sacīja, ka Bosnijas kara laikā pastrādāto noziegumu vaininieki ir
pelnījuši atrasties aiz restēm. Savukārt Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks starptautiskā kara
tribunāla lēmumu nodēvēja par
netaisnīgu. Viņš sacīja, ka notiekot
mēģinājumi radīt mītu par genocīdu Srebrenicā, lai gan genocīds
tur neesot noticis. Lielākā daļa
serbu joprojām uzskata Mladiču
par netaisnīgi notiesātu varoni.w
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Kaltējas

Indonēzijā zvejnieku ciematiņā strādnieki izklāj saulē kaltēties anšovus.
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