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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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ĪSUMĀ

Sāk diskusiju par obligātu vakcināciju atsevišķās nozarēs

Latvija.

Vakcinācija pret Covid-19
ir galvenais pamatprincips,
kā panākt, lai rudenī skolēni
un skolotāji varētu atgriezties klātienes mācībās, intervijā aģentūrai LETA norādīja jaunā izglītības ministre
Anita Muižniece. Tikmēr
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš valdības sēdē aicināja atbildīgās ministrijas
“nopietni apsvērt” atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem
noteikt obligātu vakcināciju
pret Covid-19.
“Mēs darīsim visu no ministrijas puses, lai jebkādos veidos
motivētu cilvēkus doties vakcinēties. Es nebaidos teikt, ka tā ir
lieta Nr.1, kas ir jāizdara katram

Valsts ieņēmumu
dienesta Nodokļu un
muitas policijas pārvalde
lūdz Nodokļu un muitas
lietu prokuratūrai uzsākt
kriminālvajāšanu pret divām
personām par izvairīšanos no
nodokļu nomaksas, nodarot
zaudējumu valsts budžetam
lielā apmērā – 1 136 200 eiro.
Izvairīšanās no pievienotās
vērtības nodokļa nomaksas
tika veikta par domājamo
daļu no nelietota nekustamā
īpašuma pārdošanas, izveidojot
mākslīgu darījumu ķēdi, kurā
tika iesaistīti savstarpēji saistīti
uzņēmumi.

Izraēlas

gaisa spēki
trešdienas rītā veica gaisa
triecienus Gazas joslā, atbildot
uz aizdedzinošiem baloniem,
kurus palestīniešu kaujinieki
palaiduši no Gazas joslas uz
Izraēlas dienvidiem, pavēstīja
ziņu avoti drošības spēkos un
aculiecinieki. Aizdedzinošie
baloni ar spridzekļiem un gaisa
triecieni ir pirmais nozīmīgais
konflikts starp Izraēlu un Gazas
joslu, kopš 21. maijā noslēgts
pamiers izbeidza 11 dienas
ilgu karadarbību, kuras gaitā
nogalināti 260 palestīnieši un
13 cilvēki Izraēlā.

Serbijas

un Kosovas līderu
sarunas Briselē aizvadītas
saspringtā atmosfērā un
tajās nav izdevies panākt
progresu. Pēc sarunām
Serbijas prezidents Aleksandrs
Vučičs paziņoja, ka Kosovas
premjerministrs Albins Kurti
esot pieprasījis, lai Serbija
atzīst Kosovu, un atteicies
apspriest 2013. gadā
noslēgto vienošanos par
desmit serbu pašvaldību
izveidošanu Kosovā, kas tā arī
nav izdarīts. Kurti savukārt
sacīja: “Serbijas puse runāja
par veciem priekšlikumiem,
mēs iesniedzām četrus jaunus
priekšlikumus, kurus Serbijas
puse noraidīja.”

ŠAJĀ DIENĀ

17. jūnijā
1882. Dzimis viens

no ievērojamākajiem
20. gadsimta cilvēkiem
mūzikas pasaulē Igors
Stravinskis.

1885. Brīvības statuja

ar kuģi “Isere” no Francijas
ieradās Ņujorkā.

1939. Liela pūļa

priekšā notika Francijā
pēdējā nāvessoda izpilde,
izmantojot giljotīnu.

1944. Pēc referenduma
Islande ieguva neatkarību
no Dānijas.

1982. Pēc zaudējuma

Folklenda salu karā atkāpās
Argentīnas prezidents
Leopoldo Galtjeri.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

pilsonim un vecākam,” uzsvēra
izglītības ministre. Muižniece
piebilda, ka vakcinācija pret Covid-19 ir jāizmanto arī katram
bērnam, kurš var vakcinēties.
Protams, šajā gadījumā būtiski
ir ievērot vecāku tiesības un lēmumu šajā jautājumā. “Tajā brīdī,
kad mums ir vakcinēti pedagogi,
vecāki, lielākie brāļi, māsas, vecvecāki ir drošībā, tad arī mazos
varam palaist uz skolu un nenodarīt viņiem pāri. (..) Šis vairs
nav pieļaujams, ka skolas turpina
darbu attālināti,” pauda ministre.
Kariņš aicināja Veselības
ministriju, Tieslietu ministriju
un Operatīvās vadības grupu
“nopietni apsvērt” iespēju, vai
atsevišķu pakalpojumu sniedzē-

Aplokšņu algas silda ēnu ekonomiku
Ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā Latvijā palielinājās par 1,6 procentpunktiem līdz 25,5%
no iekšzemes kopprodukta,
ēnu ekonomikai Latvijā veltītā
konferencē pavēstīja Rīgas Ekonomikas augstskolas Ilgtspējas
biznesa centra direktors Arnis
Sauka. Kopš 2012. gada ēnu ekonomika ir augusi un tas nav labs
signāls. “Ja mums nav izdevies
būtiski mazināt ēnu ekonomiku laikā, kad ekonomika iet uz
augšu, vēl grūtāk to būs izdarīt
tagad, kad Covid-19 ietekmē ekonomika iet uz leju. Prognozēju, ka
2021.–2022. gada rādītāji būs vēl
sliktāki nekā pērn,” sacīja Sauka. Vienlaikus Lietuvā ēnu eko-

Bažījas par
badu Ziemeļkorejā

Ziemeļkorejas līderis Kims
Čenuns atzinis, ka situācija ar
pārtiku valstī ir “saspringta”, vakar ziņoja mediji, raisot bažas,
ka varētu atkārtoties bads,
ko komunistiskais režīms
piedzīvoja pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados un
kurā gāja bojā simtiem tūkstošu cilvēku. Ziemeļkoreja, kas
pakļauta dažādām starptautiskajām sankcijām, kuras noteiktas,
reaģējot uz komunistiskā režīma
kodolprogrammu, pastāvīgi cīnās
ar pārtikas trūkumu. Pērn situāciju vēl vairāk sarežģīja pandēmija, kā arī vasaras vētras un plūdi.
Valdošās Korejas Darba partijas
centrālkomitejas sēdē Kims paziņojis, ka ekonomiskā situācija
šogad esot uzlabojusies un ka
rūpnieciskā ražošana salīdzinājumā ar pagājušo gadu esot
pieaugusi par 25%, vēsta Phenjanas oficiālā aģentūra KCNA.
Taču dažādu problēmu dēļ bijusi
vērojama “noviržu sērija”, atzinis
Kims. Vētru dēļ lauksaimniecības
sektors neesot izpildījis ražas novākšanas plānu.w

nomikas īpatsvars pērn audzis
par 2,2 procentpunktiem – līdz
20,4%, Igaunijā – par 2,2 procentpunktiem, tas ir, līdz 16,5%.
Lietuvā šis ir augstākais ēnu ekonomikas apjoma rādītājs kopš
2009. gada, kad tika veikts pirmais ēnu ekonomikas mērījums
Baltijas valstīs. Savukārt Igaunijā
2020. gadā ēnu ekonomika ir atgriezusies aptuveni 2018. gada līmenī. Pētījuma rezultāti rāda, ka
Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente arī 2020. gadā
bija aplokšņu algas – 46,9% no
kopējās ēnu ekonomikas apjoma (2019. gadā – 44,1%). Sauka
skaidroja, ka aplokšņu algas joprojām ir galvenais ēnu ekonomikas apjoma veicinātājs Latvijā.w

jiem nevajadzētu paredzēt obligātu vakcināciju pret Covid-19.
Kariņš atsaucās uz savu agrāko
pieredzi, kad, vēloties piedalīties
dzemdībās, drošības apsvērumu
dēļ viņam nācies veikt plaušu
rentgenu. Premjers uzsvēra, ka
līdzīgi arī tagad nevakcinēts cilvēks apdraud sabiedrību. Ministru prezidenta ieskatā, lēmums
par obligātu vakcināciju pret Covid-19 atsevišķiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu jāpieņem pēc
iespējas ātrāk, lai sabiedrība saprastu, ka vakcinēties rudenī jau
varētu būt par vēlu. “Esmu par
informēšanas kampaņām, bet
ar to nepietiek,” secināja Kariņš.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzina, ka viņš neiebilst

premjera paustajam un ministrija šo priekšlikumu izvērtēs.
Tajā pašā laikā Bordāna vērtējumā komunikācijas kampaņas ir
iedarbīgākais veids, kā uzrunāt
sabiedrību. Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāve Ināra Dundure aicināja, ka gadījumā, ja
valdība plāno lemt par atsevišķu
pakalpojumu sniedzēju obligātu
vakcināciju, tad tas būtu jādara
ļoti savlaicīgi. Savukārt kultūras
ministrs Nauris Puntulis norādīja uz kultūras nozari kā labo
piemēru, jo vairākās kultūras
iestādēs ir vakcinēti visi darbinieki, dažās – 80%. Viņš piebilda,
ka Latgalē, kur ir zemāks vakcinēto īpatsvars, kultūras iestādēs
ir vakcinēti 70% darbinieku.w

Noslēdzies Baidena un Putina samits
Ženēvas pilsētā Šveicē
trešdien pēc trīsarpus stundām
noslēdzies ASV un Krievijas
prezidentu Džo Baidena un
Vladimira Putina pirmais samits.
Sākotnēji tika lēsts, ka Baidena
un Putina tikšanās ilgs piecas
stundas un sarunu tēmu lokā
būs kiberuzbrukumi, iejaukšanās
vēlēšanās un cilvēktiesības.
Putins pavēstīja, ka sarunās
nav bijis naidīguma, to tonis bijis konstruktīvs. Viņš sacīja, ka
Maskava un Vašingtona vienojušās par abu valstu vēstnieku
atgriešanos, kuri šogad tika atsaukti. “Viņi atgriezīsies savās
darba vietās. Kad tieši, tas ir tīri
tehnisks jautājums,” reportieriem
pēc samita pavēstīja Putins.

Viņš arī sacīja, ka ASV un
Krievija vienojušās konsultēties
par kiberdrošību.
Putins sacīja, ka Baidens piekritis, ka konflikta noregulējums
Ukrainas austrumos ir jābalsta
uz Minskas vienošanās, bet tēma
par Ukrainas iestāšanos NATO
skarta garāmejot.
Atbildot uz reportieru jautājumu par Alekseju Navaļniju,
Putins paziņoja, ka opozicionārs
“acīmredzot pats gribējis, lai
viņu apcietina” pēc atgriešanās
Krievijā no ārstēšanās Vācijā. “Šī
persona zināja, ka pārkāpj likumu
Krievijā,” sacīja Putins. Viņš arī
apsūdzēja Vašingtonu, ka tā atbalsta Krievijā organizācijas, kas
cenšas iegrožot Krieviju.w
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Drudzis

Nelielā Dienvidāfrikas ciematiņā sācies dārgakmeņu drudzis pēc tam, kad kāds
lopu gans atradis dimantiem līdzīgus akmeņus. Lai arī vēl nav apstiprināts, ka tie tieFOTO – AFP/LETA
šām ir dimanti, simtiem cilvēku devušies tos meklēt un tirgot pārpircējiem.

