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1921. Toronto 
universitātes zinātnieki 
sers Frederiks Bentings un 
Čārlzs Bests paziņoja par 
insulīna hormona atklāšanu 
diabēta ārstēšanai.

1940. Multfilmā 
“Mežonīgais zaķis” debitēja 
animācijas filmu varonis 
Blīkšķu Banijs.

1953. Beidzās Korejas 
karš, ASV, Ziemeļkorejai un 
Ķīnai noslēdzot pamieru.

1955. Austrija atguva 
suverenitāti.

1974. ASV Pārstāvju 
palātas Tieslietu komiteja 
nobalsoja par ieteikumu 
uzsākt impīčmenta 
procedūru pret prezidentu 
Ričardu Niksonu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Krievijas Centrālā vēlēšanu 
komisija ir liegusi dalību 
rudenī gaidāmajās Valsts 
domes vēlēšanās vienam no 
vadošajiem Komunistiskās 
partijas politiķiem Pāvelam 
Grudiņinam. Ģenerālprokuratūra 
ir konstatējusi, ka viņam pieder 
līdzekļi ārvalstīs. Prezidenta 
vēlēšanās 2018. gadā Grudiņins 
saņēma 12% balsu. Pēc šī 
balsojuma Krievijas valsts mediji 
izvērta plašu kritiku pret šo 
uzņēmēju un viņa pārtikas un 
lauksaimniecības kompāniju.

ASV cīņā ar Covid-19 iet 
nepareizajā virzienā, brīdinājis 
valsts galvenais epidemiologs 
Entonijs Fauči. Televīzijas 
kanālam CNN viņš skaidroja, ka 
pašlaik Covid-19 vīrusa delta 
varianta dēļ strauji pieaug 
saslimšanas gadījumu skaits 
nevakcinēto amerikāņu vidū, un 
uzsvēra, ka amatpersonas varētu 
atkal aicināt valkāt maskas 
publiskās vietās. Pašlaik ASV 
pilnībā vakcinēti 49 procenti 
iedzīvotāju. ASV ilgstoši bija 
līderu vidū pēc vakcinācijas 
tempa, taču tagad tas ievērojami 
palēninājies. 

Lietuvas iedzīvotāju 
baidīšana ar nelegālajiem 
migrantiem, kas izraisījusi 
protestus pret viņu paredzamo 
izmitināšanu nelielajā Dievenišķu 
pilsētiņā, domājams, ir 
interešu grupu darbība pret 
Lietuvas valsti, norādījusi 
iekšlietu ministre Agne 
Bilotaite. Dievenišķēs, kas 
atrodas Lietuvas dienvidos 
un ko no trim pusēm apņem 
Baltkrievijas teritorija, valdība 
iecerējusi uz laiku izveidot bēgļu 
izmitināšanas centru bijušajā 
skolas kopmītņu ēkā, taču 
pilsētiņas iedzīvotāji bažījas 
par savu un tuvinieku drošību. 
Valdība no saviem plāniem 
attiecībā uz Dievenišķēm 
nedomā atteikties.

Mācības klātienē – jebkurā gadījumā
Izglītības un zinātnes 

ministrija sagatavojusi epi-
demioloģiskās drošības pro-
tokolu izglītības iestādēm, 
plānojot ļaut skolām darbo-
ties klātienē neatkarīgi no 
Covid-19 kumulatīvā rādītāja 
valstī. 

Izglītības un zinātnes minis-
tre Anita Muižniece vakar uz-
svēra, ka ir būtiski, lai pedagogi 
vakcinētos, un šajā procesā īpaši 
svarīga ir arī sociālo partneru 
līdzdalība. Muižniece pastāstīja, 
ka iepriekš Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bai lūgusi “sadoties rokās” un iet 

uz vienu mērķi pedagogu vak-
cinācijas aptveres kāpināšanai. 
Taču, ja kāda puse sāk runāt par 
brīvprātību vakcinācijas procesā, 
process apstājoties. “Vai tiešām 
lielākā daļa pedagogu vēlas tur-
pināt strādāt attālināti? Domāju, 
ka ne. Tāpēc mani mulsina tas, 
ka daudzi pedagogi vēlas nogaidīt 
vai arī vispār nevēlas vakcinēties. 
Visiem ir jāsaprot, kāpēc strā-
dājam izglītības nozarē, un tas 
vienmēr ir bērnu labā,” uzsvēra 
ministre.

Ministrija ir sagatavojusi epi-
demioloģiskās drošības protokolu 
– redzējumu klātienes mācību 

iespējamībai. Tas sastāv no vai-
rākiem principiem, tostarp tā, 
ka klātienes mācības notiktu 
neatkarīgi no kumulatīvā sa-
slimstības rādītāja valstī, katrai 
skolai individuāli izvērtējot savu 
situāciju – gan ventilācijas aps-
tākļus, gan vakcinācijas aptveri 
un citus rādītājus. Šo dokumentu 
valdībā plānots skatīt 10. augus-
tā, vienlaicīgi cerot, ka no Vese-
lības ministrijas nāks konkrēti 
priekšlikumi par to, kā rīkoties, 
ja kādā skolā notiks Covid-19 uz-
liesmojums.

Muižniece nepiekrīt arod-
biedrības apgalvojumam, ka, ja 

vakcināciju noteiktu kā obligātu, 
pat trešdaļa izglītības darbinieku 
varētu izšķirties par nozares pa-
mešanu. Līdz 23. jūlijam pret Co-
vid-19 Latvijā bija vakcinējušies 
aptuveni 59% izglītības iestādēs 
strādājošo, kas ir par vienu pro-
centpunktu vairāk nekā nedēļu 
iepriekš. Ministre uzsvēra, ka 
kontekstā ar klātienes mācībām 
rudenī svarīgāk būtu raudzīties 
tieši uz vispārizglītojošajās un 
augstākajās izglītības iestādēs 
strādājošo cilvēku vakcinēšanos, 
jo pirmsskolas izglītības iestādēs 
klātienes nodarbības Covid-19 dēļ 
netika centralizēti pārtrauktas.w

No Latvijas Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna 1,8 
miljardu eiro apmērā teju piekt-
daļa jeb aptuveni 300 miljoni 
eiro paredzēti, lai modernizētu 
un padarītu videi mazāk kaitīgu 
Rīgas satiksmes sistēmu. Viens 
no lielākajiem ieguldījumiem 
būs padarīt ērtāku pārsēša-
nos no pasažieru vilciena uz 
sabiedrisko transportu.

Rīgas domes vicemērs Vilnis 
Ķirsis skaidroja, ka tagad gal-
vaspilsētā dzelzceļa tīkls nav 
savienots ar sabiedrisko trans-
portu: “Tādējādi mēs nevaram 
cerēt, ka sabiedrisko transportu 
izmantos, piemēram, Pierīgas 
iedzīvotājs, kurš grib atbraukt uz 

Rīgu un pārvietoties. Ir plānoti 
mobilitātes punkti vai pārsēša-
nās punkti tieši no pasažieru 
vilciena uz sabiedrisko trans-
portu. Piemēram, atbrauc uz 
Zemitāniem, izkāp no vilciena, 
ar eskalatoru uzbrauc augšā uz 
Zemitāna tilta un tālāk brauc ar 
Rīgas sabiedrisko transportu.”

Plānots arī izveidot metrobu-
sa līniju, pa kuru kursēšot dabai 
nekaitīgs transports. Maršrutu 
iecerēts izveidot no Zemitā-
niem līdz Dreiliņiem. Savukārt, 
lai savienotu centru ar Pierīgu, 
plānots uzbūvēt arī velojoslas 
vairāku desmitu kilometru ga-
rumā. Minētos darbus plānots 
realizēt līdz 2026. gadam.w

Vēlas modernizēt 
sabiedrisko transportu

Eiropas dienvidos 
plosās mežu ugunsgrēki

Vairākās vietās Eiropas dien-
vidos plosās lieli mežu ugunsgrē-
ki, ko veicina sausais un karstais 
laiks. Ugunsgrēkā Katalonijā, kas 
sestdienas vakarā izcēlies mežai-
nā apvidū aptuveni 100 kilomet-
rus uz rietumiem no Barselonas, 
jau izdeguši vairāk nekā 1200 
hektāri mežu un lauksaimniecī-
bas zemju. Lauksaimnieki ai-
cināti savos labības laukos 
steidzami uzart aizsargjoslas, 
kas kavētu liesmu izplatīšanos. 
Vēja nestās ugunsgrēka pelnu 
daļiņas jau sasniegušas Barse-
lonas pievārti.

Vairāk nekā 1000 uguns-
dzēsēju un citu operatīvo die-
nestu darbinieku iesaistīti mežu 

ugunsgrēka dzēšanā Francijas 
dienvidos, starp Narbonnu un 
Karkasonu, kur izdeguši meži 
8,5 kvadrātkilometru platībā. 
Cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši, 
bet tas skāris augstsprieguma 
elektrolīnijas, izraisot plašus 
energoapgādes traucējumus ne 
tikai Francijā, bet arī Spānijā 
un Portugālē. Spēcīgs savvaļas 
ugunsgrēks plosās arī Sardīnijas 
salā Itālijā.

Bet Grieķija gatavojas ārkār-
tīgi spēcīga karstuma vilnim un 
tiek prognozēta temperatūras 
pakāpšanās līdz 44 grādiem pēc 
Celsija. Karstuma vilnis tiek prog-
nozēts līdz 8. augustam, kas ir 
neparasti ilgs periods.w

Krievijas tiesa piespriedusi 
piespiedu ārstēšanu specializē-
tā tipa medicīnas organizācijā ar 
intensīvu novērošanu sevi par ša-
mani pasludinājušajam Jakutijas 
iedzīvotājam Aleksandram Gabi-
ševam, kas 2019. gadā bija devies 
kājām uz Maskavu, lai no Kremļa 
“izdzītu Putinu”. Pret Gabiševu 
ierosināta krimināllieta par spēka 
pielietošanu pret Krievijas nacio-
nālās gvardes darbinieku.

Šamanis savulaik skaidroja, 
ka Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins patiesībā ir dē-
mons, kuru daba nemīl, bet 
tikt ar viņu galā var vienīgi 
šamanis-karavīrs. Gabiševs 
2019. gada martā paziņoja, ka 
dodas uz Kremli, lai “izdzītu Puti-
nu”. Viņš tika aizturēts septembrī 
pēc noietiem 3000 kilometriem. 
Viņš tika ievietots psihoneirolo-
ģiskajā dispanserā un 3. oktobrī 
atzīts par nepieskaitāmu, bet vē-
lāk viņš no ārstniecības iestādes 
tika izlaists. 2019. gada decembrī 
Gabiševs atkal devās uz Maska-
vu, bet viņu atkal aizturēja un 
apsūdzēja par nepakļaušanos 
policijai. 2021. gada janvārī viņš 
atkal paziņoja par gatavošanos 
doties kājām uz Maskavu.w

Šamanim jāārstējas

Pārdošanā izlikti jumta apartamenti 95. stāvā vienā no augstākajiem Ņujorkas na-
miem Parka avēnijā. Iespaidīgais miteklis šobrīd tiek tirgots par 169 miljoniem 
ASV dolāru.

Ekskluzīvi


