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ĪSUMĀ

15. jūnijā
763. p.m.ē. Asīrieši 
fiksēja Saules aptumsumu, 
kas tika izmantots 
Mezopotāmijas vēstures 
hronoloģizēšanai. 

1752. Amerikāņu 
zinātnieks Bendžamins 
Frenklins pierādīja, ka 
zibens nav nekas cits kā 
elektrība. 

1844. Čārlzs Gudjērs 
ieguva patentu uz 
vulkanizācijas procesu, kas 
ļauj cietināt gumiju. 

1994. Izraēla un 
Vatikāns nodibināja pilna 
apjoma diplomātiskas 
attiecības, noslēdzot 
vēsturisku vienošanos 
par savstarpēju atzīšanu 
un uzskatu saskaņošanu 
pēc gadsimtiem ilgām 
nesaskaņām starp Romas 
katoļiem un ebrejiem. 

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

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

Baidens apliecina atbalstu Baltijas valstīm
Amerikas Savienoto Val-

stu prezidents Džo Baidens, 
Briselē tiekoties ar Baltijas 
valstu līderiem, apliecinājis 
ASV atbalstu un gatavību 
piedalīties efektīva atturē-
šanas potenciāla un aizsar-
dzības stiprināšanā reģionā 
apstākļos, kad NATO aus-
trumu flangā pieaug ģeopo-
litiskā spriedze, vakar pa-
ziņojis Lietuvas prezidenta 
birojs.

Tikšanās norisinājās NATO 
samita kuluāros. Latviju un Lie-
tuvu tajā pārstāvēja prezidenti 
Egils Levits un Gitans Nausēda, 
bet Igauniju – premjerministre 
Kaja Kallasa. “Šī tikšanās Balti-

jas valstīm bija patiesi nozīmīga. 
ASV izprot apdraudējumus, ar 
ko saskaras Baltijas valstis, un 
labi saprot, ka Krievijas nostāja 
kļūst agresīvāka un tā savās 
militārajās struktūrās cenšas 
integrēt Baltkrieviju. Mums tika 
apliecināts, ka ASV uzskata, ka 
mūsu reģions ir stratēģiski nozī-
mīgs [Ziemeļatlantijas] aliansei 
un ir būtiski tur stiprināt attu-
rēšanu un aizsardzību,” norādī-
jis Nausēda. “Esmu pārliecināts, 
ka prezidents Baidens, tiekoties 
ar Krievijas vadītāju [Vladimiru] 
Putinu, sniegs nepārprotamu 
vēstījumu par NATO vienotī-
bu un saliedētību, reaģējot uz 
agresīvām un nedraudzīgām 

Krievijas darbībām.”
Lietuvas prezidents šīs tik-

šanās laikā uzsvēris, ka ASV 
līdzdalība reģiona drošības 
un aizsardzības stiprināšanā 
ir “svarīgākais Krievijas saval-
dīšanas faktors”. “Mēs vēlētos 
lielāku ASV militāro klātbūtni 
Lietuvā un Baltijas valstīs – tas 
būtu labākais un būtiskākais 
uzmanības apliecinājuma mūsu 
reģiona drošībai,” paziņojumā 
presei citēts Nausēdas teiktais.

ASV uztver savu pienākumu 
NATO sabiedroto aizsardzībā kā 
svētu lietu, vakar pirms NATO 
samita paziņoja Baidens. Kad 
ASV satricināja 11. septembra 
terorakti, NATO nāca palīgā un 

cienīja līguma piekto pantu, no-
rādīja Baidens. “Es tikai vēlos, 
lai visa Eiropa zina, ka Savie-
notās Valstis ir te,” televīzijā 
pārraidītas tikšanās laikā ar 
NATO ģenerālsekretāru Jensu 
Stoltenbergu sacīja Baidens.

NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs vakar arī paziņoja, 
ka NATO līderi samitā Briselē 
attiecinās līguma piekto pantu 
arī uz uzbrukumiem kosmosā. 
Ap Zemi riņķo aptuveni 2000 
satelītu, no kuriem vairāk nekā 
puse pieder NATO valstīm. Tie 
nodrošina daudzu jomu darbību, 
sākot no mobilajiem tālruņiem 
un bankas pakalpojumiem un 
beidzot ar laika prognozēm.w

Paver iespējas kultūras pasākumiem
No šodienas pasākumu rīko-

tāji varēs organizēt divu tipu kul-
tūras norises, informēja Kultū-
ras ministrijas valsts sekretāre 
Dace Vilsone. Pirmais no tiem ir 
pasākums ar atvieglotiem dro-
šības pasākumiem, kuru varēs 
apmeklēt tikai tās personas, ku-
ras ir vakcinētas vai pārslimo-
jušas Covid-19. Viņiem obligāti 
būs jāuzrāda derīgs Covid-19 
sertifikāts. Arī organizatoriem 
būs jābūt vakcinētiem vai pār-
slimojušiem Covid-19, pretējā ga-
dījumā viņi nedrīkstēs atrasties 
vienā telpā ar apmeklētājiem. 
Muzejos šiem cilvēkiem varēs 
notikt grupu ekskursijas gidu 
pavadībā, nelietojot deguna un 
mutes aizsegu un neievērojot 
divu metru distanci. Dalībnieku 
skaits grupā nebūs ierobežots.

Otra tipa kultūras norises 
būs ar drošības pasākumiem, 
kuros piedalīsies ne tikai vakci-
nētie un Covid-19 pārslimojušie 

cilvēki, bet arī ar negatīvu testu, 
uzrādot derīgu Covid-19 sertifi-
kātu, kā arī bērni līdz 12 gadu 
vecumam. Pasākuma organiza-
toriem būs jābūt vakcinētiem 
vai pārslimojušiem kovidu, vai 
ar negatīvu testu, kas veikts 
pirms pasākuma. Šāda veida 
pasākumos gan apmeklētā-
jiem, gan personālam obligāti 
jālieto mutes un deguna aizsegi, 
jāievēro divu metru distance un 
skatītājiem jāsēž personalizētās 
sēdvietās. 

Pagājušās nedēļas beigās 
notikušos pilotprojektus drošai 
kultūras pasākumu apmeklēša-
nai Valmieras teātrī, “Forum Ci-
nemas” kinoteātrī “Kino Citadele” 
un “Hanzas peronā” kinoteātrī 
“Kino Citadele” Vilsone vērtēja 
kā veiksmīgus. Tie parādījuši 
to, cik ļoti noilgojušies pēc 
skatītājiem ir mākslinie-
ki un skatītāji pēc kultūras 
pasākumiem.w

Baltijā joprojām jūtam 
okupācijas sekas

Baltijas valstis augstu vērtē 
savu neatkarību, brīvību un de-
mokrātiju un ar bažām raugās 
uz dezinformācijas vilni, kas 
saistībā ar Eiropas vēsturi 
un Krievijas nelikumīgām 
darbībām uz Ukrainas un 
Gruzijas robežas pārņem 
pasauli. Tas teikts Igaunijas 
prezidentes Kersti Kaljulaidas, 
Latvijas prezidenta Egila Levita 
un Lietuvas prezidenta Gitana 
Nausēdas kopīgajā paziņojumā, 
pieminot 80. gadadienu kopš 
padomju varas organizētajām 
masu deportācijām. “Daudzi 
gāja bojā. Daži atgriezās ar sa-
lauztiem likteņiem. Deportāciju 
vilnis ar to nebeidzās.”

Trīs valstu prezidenti norāda, 
ka 14. jūnija deportācijas neno-
tika bez iemesla. “Tās notika tā-
dēļ, ka Eiropa tika sadalīta starp 

diviem noziedzīgiem režīmiem 
– nacistisko Vāciju un padomju 
komunistisko režīmu –, kas bija 
savā starpā noslēguši slepenu 
paktu. Abi režīmi, ignorējot jeb-
kādu suverenitāti, cilvēktiesības 
un tiesiskumu, sēja neaprakstā-
mas bēdas un ciešanas,” uzsver 
Baltijas valstu līderi. Viņi norā-
da, ka joprojām turpinām izjust 
padomju okupācijas sekas, lai 
gan kopš neatkarības atjauno-
šanas ir pagājuši jau 30 gadu. 
“Tādēļ mums ir tik svarīga trans-
atlantiskā sadarbība. Tādēļ mēs 
ar bažām raugāmies uz to, kā 
pasauli pārņem dezinformācijas 
vilnis un kā Eiropas vēsture un 
Krievijas nelikumīgās darbības 
uz Ukrainas un Gruzijas robežas 
tiek pasniegtas sagrozītā gais-
mā,” vērš uzmanību Baltijas 
valstu prezidenti.w

Skats uz Latvijas ekonomikas 
attīstību šobrīd ir samērā opti-
mistisks, intervijā Latvijas Radio 
sacīja Latvijas Bankas prezidents 
Mārtiņš Kazāks. Ņemot vērā eko-
nomikas atkopšanos, jūnijā atbil-
stoši plānotajam valsts varētu 
izbeigt masveidīgi atbalstīt 
tautsaimniecību, saglabājot 
atbalstu tikai atsevišķās no-
zarēs, piemēram, tūrismā. “Ne 
tik plašā apmērā kā līdz šim, 
bet dažām nozarēm vēl varētu 
palīdzēt,” sacīja Latvijas Bankas 
prezidents. Vienlaikus Kazāks 
uzsvēra, ka Covid-19 pandēmi-
ja joprojām nav beigusies, tāpēc 
nav arī pamata atslābt, proti, ir 
jāpaveic ļoti daudz mājasdarbu, 
lai, piemēram, bērni rudenī va-
rētu atgriezties skolā. Tāpat Lat-
vijas Bankas prezidents atzina, 
ka Latvija Covid-19 pandēmijas 
krīzē ir cietusi nedaudz smagāk 
par Lietuvu un Igauniju, kas pa-
mātā ir saistīts ar ekonomikas 
struktūru.w

Ar optimistisku skatu

Gaisā

Ņujorkā tradicionālajā suņu šovā savas prasmes demonstrē arī šis kokerspaniels. 
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Latvija. Krītoties vakcinēšanas 
pret Covid-19 tempiem, atbildīgās 
iestādes plāno aktīvāk strādāt ar 
nozarēm un rīkot izbraukuma vak-
cinēšanu reģionos un pasākumos, 
vakar sacīja veselības ministrs Da-
niels Pavļuts. Pēc politiķa paustā, 
pašlaik tiek strādāts ar cilvēkiem, 
kas bija nogaidoši, piesardzīgi. 
Tāpēc ir jāmaina komunikācijas 
un iedrošināšanas veids. “Mēs 
strādājam pie motivēšanas un 
stimulēšanas pasākumu kopuma 
valdībā, līdz ar ko vakcinācijas pro-
jekta raksturs mainīsies. Mēs iesim 
arī tuvāk cilvēkiem – organizēsim 
cilvēkiem vakcināciju ērtākā veidā,” 
solīja ministrs, kā piemērus minot 
vakcinēšanu tirdzniecības centros, 
pasākumu laikā.

Latvijas Banka paaugstinājusi 
gada vidējās inflācijas prognozi 
2021. gadam no iepriekš lēstajiem 
1,8% līdz 2%, bet nākamajam 
gadam gada vidējās inflācijas prog-
noze palielināta no 2,2% līdz 2,9%, 
liecina Latvijas Bankas jaunākās 
prognozes. Tāpat Latvijas Banka 
palielinājusi gada vidējās inflācijas 
prognozi 2023. gadam no šogad 
marta beigās prognozētajiem 1,8% 
līdz 2%. Centrālajā bankā atzīmēja, 
ka inflācijas dinamiku ietekmē glo-
bālā pieprasījuma pieaugums, kas 
strauji kāpinājis resursu cenas. Lat-
vijas Banka prognozē, ka inflācija 
maksimumu – virs 3,5% – sasniegs 
2021. un 2022. gada mijā.

Eiropas Savienība. Parakstīta 
regula par ES digitālo Covid-19 
sertifikātu, aģentūru LETA informē-
ja Eiropas Komisijas pārstāvniecībā 
Latvijā. Regulu piemēros 12 mē-
nešus no 2021. gada 1. jūlija. Trīs 
ES iestāžu – Eiropas Parlamenta, 
ES Padomes un EK – priekšsēdētāji 
pirmdien piedalījās regulas par 
ES digitālo Covid-19 sertifikātu 
oficiālajā parakstīšanas ceremoni-
jā, tādējādi iezīmējot likumdošanas 
procesa beigas.


