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Krievijas varas iestādes at-
teikušās no plāna līdz 1. septem-
brim vakcinēt pret Covid-19 60% 
iedzīvotāju un tagad par robežu 
noteikušas 30%, vēsta teleka-
nāls “Doždj”. Krievijā Covid-19 
vakcīnas pirmo devu saņēmuši 
tikai 21,2 miljoni no aptuveni 
146 miljoniem valsts iedzīvotāju, 
liecina mediju aplēses. Nesen 
veikta aptauja rāda, ka 60% krievu 
neplāno vakcinēties pret Covid-19. 
Krievijā pašreiz strauji izplatās 
koronavīrusa delta jeb Indijas pa-
veids. Pasaules valstu vidū Krievijā 
ir piektais lielākais inficēšanās 
gadījumu skaits.

ASV prezidents Džo Baidens, 
Baltajā namā tiekoties ar Izraēlas 
prezidentu Reuvenu Rivlinu, solīja 
nepieļaut, ka Irāna iegūst kodol-
ieročus. ASV prezidents norādīja, 
ka pēc viņa rīkojuma veikti gaisa 
uzlidojumi objektiem Irākā un Sī-
rijā, ko izmanto Irānas atbalstītie 
kaujinieku grupējumi. Rivlins, kura 
amata termiņš beigsies nākam-
mēnes, ieradies atvadu vizītē ASV. 
Baidens arī pauda cerību, ka drīz 
Baltajā namā varēs uzņemt jauno 
Izraēlas premjerministru Naftali 
Benetu, kurš par valdības vadītāju 
kļuva šomēnes.

Ziemeļkorejas stingri 
kontrolētajā televīzijā negaidīti 
apspriests nācijas līdera Kima Če-
nuna svars. Pārraidīti kadri, kuros 
diktators tiešām redzams nedaudz 
tievāks nekā iepriekš. Kāds iedzī-
votājs intervijā pat izteicies, ka 
cilvēki esot “noskumuši un sākuši 
raudāt,” redzot viņu tik izkāmēju-
šu. Ārvalstu analītiķi gan spriež, ka 
šādas savdabīgas atklāsmes valsts 
televīzijā parādītas pretēja iemes-
la dēļ – lai parādītu, ka līderis paša 
spēkiem sācis cīnīties ar liekā 
svara problēmu. Saistībā ar Kima 
Čenuna veselība stāvokli jau vai-
rākus gadus virmojušas dažādas 
baumas. Izskanējis, ka diktators 
ciešot no diabēta un paaugstināta 
asinsspiediena.

Latvijā plāno būvēt ātrgaitas ceļus 
Līdz 2040. gadam Latvijā 

paredzēts izbūvēt ātrgaitas 
ceļus apmēram 1055 kilomet-
ru garumā, izvirzot to par 
autobūves prioritāti, teikts 
vakar Ministru kabinetā zi-
nāšanai pieņemtajā informa-
tīvajā ziņojumā. Autoceļu at-
tīstības stratēģijas īstenošana 
sāksies, par ātrgaitas autoceļu 
pārbūvējot Rīgas apvedceļu.

Pēc šā brīža aprēķiniem 1000 
kilometru valsts galveno autoceļu 
pārbūve par ātrgaitas divu brauk-
tuvju autoceļiem 2020. gada cenās 
izmaksātu 5,206 miljardus eiro. 
Vienlaikus katra projekta precī-
zas izmaksas iespējams noteikt 
tikai pēc detalizēta būvprojekta 
izstrādes. Stratēģijā norādīts, ka 

ceļu būves finansējums būs no 
valsts budžeta, kā arī no Eiropas 
Savienības fondiem un publiskās 
privātās partnerības. Darbu iz-
pilde sadalīta trīs posmos – līdz 
2030. gadam paredzēts izbūvēt 
194,3 kilometrus, no 2030. līdz 
2035. gadam – 224 kilometrus, 
no 2035. līdz 2040. gadam – 637,5 
kilometrus ātrgaitas autoceļu.

Šāda galveno autoceļu pār-
būve ir nepieciešama, lai nodro-
šinātu vienlaicīgi ātru un drošu 
ceļu satiksmi. Ir jāparedz katram 
kustības virzienam atsevišķa 
vai atdalīta brauktuve, kā arī 
citi papildu drošību garantējoši 
risinājumi – esošie vienas brauk-
tuves un divu brauktuvju auto-
ceļi jāpārbūvē tā, lai uz tiem var 

uzbraukt tikai no šķērsojamiem 
mezgliem vai kontrolējamiem 
krustojumiem, uz brauktuves ir 
aizliegta apstāšanās un stāvēša-
na, tie nekrustojas vienā līmenī ar 
dzelzceļu vai gājēju ceļu. Tādējādi 
iespējams izskaust visbīstamā-
kos ceļu satiksmes negadījumus 
– frontālās sadursmes, kā arī 
sadursmes ar kreiso pagriezie-
nu veicējiem, kas bieži ir iemesls 
cilvēku bojāejai vai smagiem ie-
vainojumiem.

Valdības sēdes laikā Latvijas 
Pašvaldību savienības padom-
nieks tautsaimniecības jautāju-
mos Aino Salmiņš skaidroja, ka, 
viņaprāt, plāns nav pietiekami 
vispārīgs valsts autoceļiem, jo 
par prioritāti nosaka vien 10% 

no autoceļiem valstī, kas, pēc viņa 
teiktā, nozīmē, ka, lai nokļūtu uz 
šiem autoceļiem, “iedzīvotājiem 
būs uz tiem jālido ar droniem”, 
jo citu ceļu kvalitāte būs pārāk 
slikta.

Līdzīgu viedokli pauda arī 
Pārresoru koordinācijas centra 
vadītājs Pēteris Vilks, kurš pie-
krita Salmiņa viedoklim par ne-
pamatotu prioritāšu noteikšanu 
valsts galvenajiem autoceļiem. 
Tāpat viņš atzīmēja, ka Satik-
smes ministrijas iezīmētais bu-
džets ceļu izbūvei par ātrgaitas 
šosejās ir ļoti optimistisks. Vien-
laikus šāds plāns varētu konku-
rēt arī pašas ministrijas plānu 
attīstīt dzelzceļu kā satiksmes 
mugurkaulu.w

Mums optimistiskākā 
prognoze Baltijā

Baltkrievija aptur dalību 
Austrumu partnerībā

Prasa kompensāciju
Čehijas Ārlietu ministrija iz-

saukusi Krievijas sūtni uz tikša-
nos, lai pieprasītu no Maskavas 
kompensāciju par sprādzieniem 
munīcijas noliktavā Vrbeticē 
2014. gadā. Čehija aprīlī apsūdzēja 
Krievijas izlūkdienesta aģentus 
pirms sešiem gadiem notikušo 
sprādzienu sarīkošanā. Apsūdzī-
bām sekoja Krievijas diplomātu iz-
raidīšana, uz ko Krievija atbildēja 
ar Čehijas diplomātu izraidīšanu. 
Maskava vēlāk paziņoja, ka uzska-
ta Čehiju par nedraudzīgu valsti, 
kas “īstenojusi nedraudzīgas dar-
bības” pret Krieviju. Čehijas Ārlie-
tu ministrija izsaukusi Krievijas 
vēstnieku Aleksandru Zmejevski, 
kuram iesniegta diplomātis-
kā nota ar prasību Krievijai 
samaksāt kompensāciju par 
visiem zaudējumiem, ko noda-
rīja divi sprādzieni munīcijas 
noliktavā Vrbeticē. Sprādzieni 
nodarīja plašus materiālos bojāju-
mus, un tajos gāja bojā divi vietējie 
strādnieki. Čehijas Ārlietu minis-
trija neatklāj, par kādu summu 
tieši ir runa.w

Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka (ERAB) sagla-
bājusi nemainīgu Latvijas iekšze-
mes kopprodukta (IKP) kāpuma 
prognozi šim gadam, paredzot, ka 
valsts ekonomikas izaugsme būs 
straujākā Baltijas valstīs. ERAB 
jaunākajās prognozēs Latvijas 
ekonomikas kāpums šogad tiek 
lēsts 3,5% apmērā.

Komentējot šā gada prognozi, 
ERAB norāda, ka vakcinācijas 
programmas gausais temps 
rada riskus bankas izteikta-
jai prognozei, jo koronavīrusa 
izplatības ierobežošanai pare-
dzētie pasākumi varētu sagla-
bāties ilgāk. 

Tikmēr, pateicoties ārvalstu 

pieprasījuma kāpumam, eksporta 
nozare varētu atgūties ātrāk par 
mājsaimniecību patēriņu, bet in-
vestīcijām vajadzētu palielināties 
līdztekus ekonomiskās pārliecī-
bas pieaugumam. Savukārt nā-
kamajam gadam ERAB Latvijai 
paredz IKP kāpumu par 5,5%.

Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jām prognozēm, kas tika publis-
kotas septembrī, Igaunijas eko-
nomikas pieauguma prognoze 
šim gadam samazināta par vienu 
procentpunktu – Igaunijas IKP 
izaugsmi šogad ERAB sagaida 
3% apmērā. Arī Lietuvas IKP 
kāpuma prognozi šim gadam 
ERAB samazinājusi par vienu 
procentpunktu – līdz 3.w

Baltkrievija aptur dalību 
Eiropas Savienības Austrumu 
partnerības iniciatīvā. Balt-
krievijas Ārlietu ministrija arī 
pavēstīja, ka sāk procedūru, lai 
apturētu atpakaļuzņemšanas 
vienošanās ar ES darbību, lēmu-
mu pamatojot ar ES noteiktajām 
sankcijām un ierobežojumiem. 
Šo lēmumu nosodījis Eiropa-
domes prezidents Šarls Mišels. 
“Tas tālāk palielinās spriedzi un 
negatīvi ietekmēs Baltkrievijas 
tautu, liedzot tai mūsu sadarbī-
bas sniegtās iespējas,” pavēstīja 
Mišels.

ES Austrumu partnerības 
iniciatīvu sāka 2009. gadā, pie-
dāvājot sešām bijušā padomju 

bloka valstīm – Baltkrievijai, 
Ukrainai, Moldovai, Armēnijai, 
Azerbaidžānai un Gruzijai – cie-
šākas ekonomiskās un politiskās 
saites apmaiņā pret reformām.

Notiekošo ir komentējis arī 
demokrātisko spēku līderes 
Svjatlanas Cihanouskas pār-
stāvis ārpolitikas jautājumos 
Valērijs Kovaļevskis, kurš no-
rādījis, ka Baltkrievijas vadības 
lēmumi nav likumīgi. “Lēmums 
jeb, pareizāk sakot, apņemša-
nās izstāties no Austrumu 
partnerības ir pretrunā ar 
baltkrievu interesēm. Mēs 
aicināsim mūsu partnerus, uz-
ticamos Baltkrievijas draugus 
ES, nepieņemt šo lēmumu.w

Filadelfijā (ASV) ielu mākslinieku grupa gatavo veltījumu Neatkarības dienai.
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