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

Vakcinētajiem atvieglo arī ceļošanu
Covid-19 sertifikātu saņēmušajiem nebūs jāievēro
pašizolācija, atgriežoties
Latvijā teju no visām valstīm, atskaitot tās, kurās ir
īpaši augsts risks sabiedrības veselībai. Valdība vakar arī atcēla prasību lietot
mutes un deguna aizsegus
ārtelpās, kur ir intensīva
cilvēku plūsma, proti, ielu
tirdzniecības vietās, sabiedriskās ēdināšanas vietās
ārtelpās, izglītības iestādēs,
pasākumos, psiholoģiskās
palīdzības terapijas grupās,
aģitācijās, dievkalpojumos,
kā arī bērnu nometnēs.
Pēc atgriešanās no jebkuras

valsts, kurā nav īpaši augsts
risks sabiedrības veselībai, personām ar Covid-19 sertifikātiem
nebūs jāveic Covid-19 tests, kā
arī nebūs jāievēro pašizolācijas
prasība. Tāpat tests nebūs nepieciešams arī pirms došanās
ceļojumā. Vienlaikus noteikts,
ka nebūtiski ceļojumi uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kā arī
Šveici un Lielbritāniju atļauti arī
personām, kurām Covid-19 sertifikātu nav. Šīm personām gan
būs jāveic tests pirms ceļojuma,
kā arī, atgriežoties no ES un EEZ
valstīm, kurās ir augsts saslimstības risks, jāievēro pašizolācija.
Savukārt uz trešajām valstīm

Reformu neplāno atlikt
Nodokļu reformu, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā,
netiek plānots atlikt, izriet no
Ministru prezidenta Krišjāņa
Kariņa teiktā pēc koalīcijas
partiju sanāksmes. Premjers
skaidroja, ka šīs nodokļu
izmaiņas ir nepieciešamas,
lai nodrošinātu, ka visi Latvijā strādājošie ir sociāli
apdrošināti. Viņš uzskata, ka
Covid-19 krīze parādīja lielo
nevienlīdzību starp cilvēkiem,
kas strādā un par kuriem maksā sociālo nodokli, un tiem, par
kuriem to nemaksā. “Nonākot
kaut kādās grūtībās, piemēram,
Covid-19 krīzē, viena daļa legāli

strādājošo nebija nekādā veidā
pasargāti. Valdībai bija milzu
izaicinājums rast veidu, kā izveidot atbalsta programmas,”
teica Kariņš, piebilstot, ka šīs
izmaiņas ir sen plānotas. Kariņš arī atzīmēja, ka reformas
spēkā stāšanās datumu “nav
nekāda plāna mainīt”. Viņš teica, ka vienmēr, notiekot izmaiņām, kāds pēdējā brīdi saprot,
ka, iespējams, nav tām kārtīgi
sagatavojies, tomēr, premjera
ieskatā, visiem izdosies tām tikt
pāri un izdosies nodrošināt sociālo aizsardzību visiem Latvijā
strādājošajiem, kas esot “pamatu pamats” šiem grozījumiem. w
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Izlaidums

Ķīnā Uhaņas universitātes izlaidumā piedalās teju
11 tūkstoši absolventu, tai skaitā ap 2 tūkstošiem
to, kuriem bija liegta iespēja piedalīties ceremonijā
pērn.
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bez Covid-19 sertifikāta nebūtiski ceļojumi arvien ir aizliegti.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam,
kā arī līdz šā gada 1. septembrim pārējiem nepilngadīgiem
ir atļauts ceļot kopā ar pavadošo
pilngadīgo personu, piemērojot
tādus pašus pašizolācijas atvieglojumus kā pavadošai personai.
Pateicoties vakcinācijai, Covid-19 izraisītā epidēmija sešu
mēnešu vai gada laikā varētu
būt apkarota, vakar apdomīgai
ceļošanai veltītas kampaņas atklāšanā žurnālistiem pastāstīja
Slimību profilakses un kontroles
centra Infekcijas slimību riska
analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Viņš pastāstīja, ka jau
divas nedēļas pēc kārtas diezgan
strauji samazinās Covid-19 konstatēto gadījumu skaits gan Latvijā, gan citviet ES. Tas nozīmē,

ka pakāpeniski samazinās riski
inficēties tuvākajās ārzemēs.
Kopumā vērtējot situāciju
pasaulē, Perevoščikovs norādīja, ka tā ir diezgan savdabīga.
Dienvidamerikā un Dienvidāfrikas reģionā saslimstība strauji
pieaug, un tas ir skaidrojams
ar sezonālajām īpatnībām. To
vajadzētu ņemt vērā, ceļojot
uz tālām zemēm. “Ir cerības,
ka varbūt sešu mēnešu, varbūt
gada laikā epidēmija varētu būt
apkarota, tieši pateicoties vakcinācijai. Kamēr slimība vēl joprojām ir aktuāla un vīruss izplatās
vairākās valstīs, vajadzētu būt
modriem un darīt visu, lai sevi
un apkārtējos cilvēkus pasargātu no inficēšanās,” norādīja Perevoščikovs. Eksperts skaidroja, ka
pilnībā nevakcinētiem cilvēkiem
ļoti rūpīgi vajadzētu apsvērt ceļošanas nepieciešamību.w

Pamiers aviobūves nozarē
ASV prezidents Džo Baidens un Eiropas Savienība
vakar vienojušies par ilgtermiņa pamieru 17 gadus ilgušajās nesaskaņās par subsīdijām aviobūves nozarei.
Šis pamiers oficiāli apstiprināts
Briselē notiekošā samitā, kurā
Baidens tikās ar Eiropadomes
prezidentu Šarlu Mišelu un Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kura
norādīja, ka šajā samitā gūts
panākums ilgstošo nesaskaņu
atrisināšanā. “Tas patiesi paver
jaunu nodaļu mūsu attiecībās, jo
mēs no tiesāšanās varam pāriet
uz sadarbību aviobūves nozarē,”

sacīja EK priekšsēdētāja. ASV un
ES vienojušās par pamieru uz
pieciem gadiem, abām pusēm
skaidrojot, ka tādējādi tiks nodrošināts pietiekami daudz laika,
lai atrisinātu esošās nesaskaņas,
kas aizsākās 2004. gadā, kad Savienotās Valstis izstājās no aviokompāniju subsīdiju pakta un
vērsās pret ES Pasaules Tirdzniecības organizācijā, apgalvojot,
ka “Airbus” spējis konkurēt ar
“Boeing”, daļēji pateicoties subsidētiem valdību aizdevumiem.
Arī ES vērsās PTO pret ASV saistībā ar negodīgu valsts palīdzību
un subsidētiem nodokļu atvieglojumiem “Boeing”.w

Krieviju joprojām uzskata
par galveno draudu

NATO valstu līderi brīdinājuši Krieviju, ka atgriezties pie
normālām attiecībām alianses un Maskavas starpā nav
iespējams, kamēr Krievija
nesāks ievērot starptautiskās tiesības un pienākumus.
NATO samita noslēguma paziņojums apliecina, ka Krievija
joprojām tiek uzskatīta par galveno draudu avotu aliansei, kas
pirms 72 gadiem tika izveidota,
lai savaldītu PSRS. “Krievijas
pieaugošā armijas daudznozaru modernizācija, arvien pašpārliecinātākā uzvedība, jaunās
militārās spējas un provokatīvās darbības (..) arvien vairāk
apdraud Eiroatlantisko telpu
un rada nestabilitāti pie NATO
robežām, kā arī citviet,” teikts
samita komunikē.
Alianse arī nosodījusi Maskavas “hibrīdakcijas, plašās dezinformācijas kampaņas un kaitīgās

kiberaktivitātes”, kā arī iejaukšanos dažādu NATO dalībvalstu
vēlēšanu procesā. NATO paudusi
satraukumu arī par Ķīnas brutālo politiku, straujo kodolarsenāla pieaugumu, arvien plašāko
militāro sadarbību ar Krieviju
un ar caurskatāmības trūkumu
Pekinas darbībās, kā arī ar tās
izplatīto dezinformāciju. Tomēr
vienlaikus NATO norādījusi uz
cerībām saglabāt “konstruktīvu
dialogu ar Ķīnu, kur tas iespējams”. Latvijas Valsts prezidenta
Egila Levita ieskatā, Briselē notikušais NATO samits ir bijis vēsturisks. Pirmkārt, tādēļ, ka NATO
dalībvalstis pieņēma koncepciju
“NATO2030”, kurā ir paredzēti
NATO darbības pamatprincipi
šajā gadu desmitā. Otrkārt, ka
ASV ļoti skaidri un nepārprotami atkārtoja to, ka tā ir kopā ar
saviem NATO sabiedrotajiem un
ka NATO ir vienota.w
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Urbāns lūdzis tiesai piespriest
12 500 eiro lielu sodu valsts
noslēpuma apzinātā izpaušanā
apsūdzētajam Saeimas
deputātam, bijušajam Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
biroja Operatīvo izstrāžu
nodaļas priekšniekam Jurim
Jurašam. Tāpat prokurors
tiesu debatēs lūdzis piemērot
Jurašam papildsodu – aizliegumu
uz diviem gadiem un sešiem
mēnešiem veikt amata
pienākumus vai konkrētus darba
uzdevumus, kuru pildīšana
saistīta ar valsts noslēpuma
izmantošanu vai tā aizsardzību.

Izraēla atcēlusi masku

valkāšanas prasību, ņemot vērā,
ka inficēšanās ar Covid-19 vīrusu
jau kādu laiku saglabājas neliela,
vēsta varasiestādes, norādot,
ka daži izņēmumi tomēr paliek
spēkā. No otrdienas maskas
slimnīcās un aprūpes namos
jāvalkā tikai nevakcinētiem
apmeklētājiem un darbiniekiem.
Šāda prasība noteikta, ņemot
vērā, ka risks inficēties
pacientiem un senioriem ir
augstāks. Teju 5,5 miljoni no
deviņus miljonus lielā izraēliešu
kopskaita ir saņēmuši pirmo
Covid-19 vakcīnas devu, bet 5,1
miljons – arī otro. 1. jūnijā Izraēla
atcēla lielāko daļu pandēmijas dēļ
ieviesto ierobežojumu.

Lielbritānijas

premjerministrs Boriss Džonsons
pirmdien paziņojis, ka, ņemot
vērā jauno inficēšanās gadījumu
skaita pieaugumu, ko izraisījis
tā dēvētais koronavīrusa Indijas
variants, uz četrām nedēļām atliek
iecerēto pilnīgo ierobežojumu
atcelšanu, sākot no 21. jūnija.
“Pamatojoties uz pierādījumiem,
kas man šobrīd zināmi, esmu
pārliecināts, ka mums nevajadzēs
vairāk par četrām nedēļām un
ka pēc 19. jūlija ierobežojumus
nevajadzēs vēlreiz pagarināt,”
preses konferencē pavēstīja
Džonsons.

ŠAJĀ DIENĀ

16. jūnijā
1815. Divas dienas pirms
Vaterlo kaujas Napoleons
Bonaparts Liņī kaujā izcīnīja
savu pēdējo uzvaru.

1948. Notika pirmā

komerciālās lidmašīnas
nolaupīšana, kad ķīniešu
bandīti mēģināja sagrābt
lidmašīnu, kas devās no
Makao uz Honkongu.
Lidmašīna nogāzās, un
vienīgais izdzīvojušais bija
bandītu grupas līderis.

1964. Leonīds

Brežņevs kļuva par PSRS
Komunistiskās partijas
ģenerālsekretāru.

2001. Pēc 11 gadus ilga
darba, lai novērstu Pizas
torņa sabrukšanu, tas atkal
tika “atdots pilsētai”.
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