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ĪSUMĀ

22. jūlijā
1298. Anglijas karaļa 
Edvarda I spēki Folkērkas 
kaujā sakāva Viljama Vollesa 
vadītos skotu nemierniekus. 

1887. Dzimis vācu fiziķis, 
Nobela prēmijas laureāts 
Gustavs Ludvigs Hercs.

1933. Amerikāņu aviators 
Vilijs Pousts kļuva par pirmo 
personu, kas vienatnē 
aplidojis apkārt pasaulei. 

2008. Serbijā aizturēja 
vienu no pasaulē 
vismeklētākajiem cilvēkiem 
– Bosnijas serbu kara laika 
līderi Radovanu Karadžiču, 
kurš gandrīz 13 gadus 
bēguļoja no ANO kara 
noziegumu tribunāla. 

2011. Ekstrēmista 
Andersa Bēringa-Breivīka 
uzbrukumos Norvēģijā bojā 
gāja 77 cilvēki.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Eiropas Zāļu aģentūras 
Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja sākusi “Sanofi 
Pasteur” izstrādātās vakcīnas 
“Vidprevtyn” paātrināto 
vērtēšanu. Šis lēmums balstīts 
uz sākotnējiem rezultātiem, kas 
iegūti laboratorijas pētījumos un 
agrīnajos klīniskajos pētījumos 
pieaugušajiem un apliecina, ka 
vakcīna rada antivielu veidošanos 
pret SARS-CoV-2, kas izraisa 
Covid-19, un var veicināt 
aizsardzību pret šo slimību. 
Lietošanai Eiropas Savienībā 
pašlaik ir apstiprinātas četras 
vakcīnas pret Covid-19.

Eiropā kopējais ar Covid-19 
inficēto skaits sasniedzis 50 
miljonus. Visvairāk gadījumu 
konstatēts Krievijā, Francijā un 
Apvienotajā Karalistē. Starp-
tautisko veselības aizsardzības 
organizāciju apkopotie dati rāda, 
ka Krievijā kopumā apstiprināti 
gandrīz 6 miljoni gadījumu, tikai 
par apmēram 100 tūkstošiem ma-
zāk inficēto ir Francijā. Abās šajās 
valstīs patlaban konstatēta strauja 
koronavīrusa “delta” paveida 
izplatība, un tas rada nopietnu 
satraukumu. Krievija uz laiku bija 
spiesta vairākos reģionos, tai skai-
tā galvaspilsētā Maskavā, atjaunot 
ierobežojumus, kā arī pieņemt 
lēmumu par vairāku iedzīvotāju 
grupu obligātu vakcināciju.

Ungārijas premjerministrs 
Viktors Orbāns vakar pavēstīja, ka 
valstī tiks sarīkots referendums 
par strīdīgi vērtēto likumu, ko 
premjera oponenti un Brisele 
uzskata par diskriminējošu 
homoseksuāļu un citu seksuālo 
minoritāšu kopienai, turklāt 
Eiropas Komisija paziņojusi, ka 
saistībā ar šo likumu sāk juridisku 
procedūru pret Budapeštu. 
Referendumā būs pieci jautājumi. 
Laiks tā sarīkošanai vēl nav 
izraudzīts. 

Valdība mēģinājusi pasargāt iedzīvotājus
Ar dažādu pasākumu pa-

līdzību valdība ir mēģināju-
si pasargāt iedzīvotājus no 
Covid-19, – šādu vērtējumu 
intervijā televīzijas kanālā 
“Rīga TV24” izteicis Valsts 
prezidents Egils Levits.

Vērtējot valdības darbu, 
valsts pirmā persona pieļāva, 
ka, iespējams, no paša sākuma 
dažādie pasākumi Covid-19 iz-
platības ierobežošanai nav bijuši 
ļoti mērķtiecīgi un konsekventi, 
tāpat tie nebija labi izskaidroti. 
Levita ieskatā, tas, iespējams, ir 
radījis iedzīvotājos neizpratni, bet 
Latvija, līdzīgi kā citas Eiropas 
valstis, ir tikusi galā ar Covid-19 
izaicinājumiem un darbs šajā vir-
zienā tiek turpināts.

Valsts prezidents domā, ka 
valdības darbs ir uzlabojies. Tur-

klāt patlaban liels atvieglojums, 
salīdzinot ar pavasari, ir tas, ka 
ikviens, kurš grib vakcinēties, to 
var izdarīt. Runājot par likum-
projektu, kas paredz, ka darba 
devējam būs tiesības atbrīvot no 
darba tos darbiniekus, kuri nebūs 
ieguvuši Covid-19 drošības serti-
fikātus, Levits vērsa uzmanību uz 
to, ka ikvienam ir cilvēktiesības, 
tomēr tās beidzas tur, kur sākas 
cita cilvēka tiesības.

Ja cilvēks ir nolēmis nevak-
cinēties pret Covid-19, viņam ir 
lielāks risks inficēties un inficēt 
citus, salīdzinot ar tiem, kuri 
ir vakcinējušies, skaidroja pre-
zidents. Levits arī atzīmēja, ka 
tiem, kuri ir vakcinējušies pret 
Covid-19, tāpat pastāv inficēša-
nās risks, bet tas ir daudz ma-
zāks, arī slimības gaita viņiem 

ir vieglāka. Runājot par bērnu 
vakcināciju, lai tie varētu 1. sep-
tembrī atsākt skolas gaitas, Le-
vits uzsvēra, ka patlaban par bēr-
nu obligātu vakcināciju netiek 
domāts, jo zinātnieki, kas pēta 
šo jautājumu, nav nonākuši pie 
viennozīmīga secinājuma. Pre-
zidents uzskata, ka visu bērnu 
un pieaugušo vakcinācija netiks 
noteikta par obligāta.

Aizvadītajā nedēļā Covid-19 
vīrusa “deltas” paveida īpatsvars 
Latvijā sasniedza 79%, liecina 
Slimību profilakses un kontro-
les centra apkopotie dati. Šim 
paveidam kļūstot dominējošam, 
sarūk iepriekš Latvijā dominējošā 
“alfas” paveida izplatība. Jūlija 
sākumā “deltas” paveids tika 
atklāts aptuveni 18% paraugu, 
taču pēdējo divu nedēļu laikā tā 

izplatība strauji augusi. Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs izplatīja ziņojumu, kurā 
prognozē strauju Covid-19 gadī-
jumu skaita kāpumu, norādot, ka 
līdz 1. augustam tas var pieaugt 
teju pieckārt.

Bet vakar stājušās spēkā 
iepriekš valdībā pieņemtās iz-
maiņas Covid-19 sertifikāta iz-
veidošanas un parakstīšanas 
sistēmā, kuru rezultātā turpmāk 
Covid-19 pārslimojušie jau pēc 
vienas potes devas saņemšanas 
iegūs vakcinācijas sertifikātu kā 
pilnībā vakcinētas personas. Vak-
cinēšanās sertifikātu Covid-19 
pārslimojušie iedzīvotāji varēs 
iegūt, 180 dienu laikā pēc labo-
ratoriski apstiprināta pozitīva Co-
vid-19 testa saņemot vienu devu 
no divu devu Covid-19 vakcīnas.w

Vēlas ierobežot skaidras 
naudas darījumus 

ASV un Vācija vienojušās par nostāju 

Mudina pastiprināt 
Baltkrievijas opozīcijas līdere 

Svjatlana Cihanouska vizītes laikā 
ASV mudinājusi Savienoto Valstu 
līderus pastiprināt sankcijas pret 
uzņēmumiem, šādi cenšoties pa-
nākt, ka uzņēmēji norobežojas no 
autoritārā līdera Aleksandra Lu-
kašenko. Opozīcijas līdere sacīja, 
ka sarunās ar ASV valsts sekretā-
ru Entoniju Blinkenu iepazīstinā-
jusi ar uzņēmumu sarakstu, kuri 
būtu pakļaujami ASV sankcijām.

ASV prezidenta Džo Baidena 
administrācija solījusi pastipri-
nāt spiedienu pret Baltkrievijas 
promaskavisko līderi. “Prezidents 
Baidens teicis, ka pasaulē no-
tiek cīņa starp autokrātiju un 
demokrātiju. Šīs cīņas fronte 
šobrīd atrodas Baltkrievijā. 
Amerika kā demokrātijas čem-
pione var palīdzēt, lai lietas tiktu 
izdarītas,” viņa sacīja. Opozīcijas 
līdere atzina, ka “cilvēkiem no de-
mokrātiskām valstīm to ir grūti 
izskaidrot, ka es nevadu opozīcijas 
kustību, jo mēs esam vairākums.”w

Uzņēmuma “Amazon” dibinātājs, miljardieris Džefs Bezoss veicis lidojumu izpla-
tījumā ar kosmosa kuģi “New Shepard”, kas ražots viņa uzņēmumā “Blue Origin”. 
Lidojumā devās arī viņa brālis Marks Olivers Demēns un 82 gadus vecā astronaute Volija 
Fanka, kura kļuvusi par vecāko kosmosā pabijušo cilvēku.

Kosmosā

ASV un Vācija esot panāku-
šas vienošanos saistībā ar Baltijas 
jūrā būvēto gāzesvadu “Nord Stre-
am 2”. Vienošanās paredz, ka ASV 
atcels sankcijas pret topošo 
Krievijas gāzesvadu apmaiņā 
pret aktīvu Vācijas palīdzību 
Ukrainai enerģētikas projektos 
un diplomātijā. Ja šāda vienošanās 
patiešām tiks izziņota, tā būs ļoti 
ievērojama ASV nostājas maiņa 
šajā jautājumā. Līdz šim ASV Kon-
gress ir asi iebildis pret Krievijas 
gāzesvadu Baltijas jūrā. Arī ASV 
prezidents Džo Baidens vairākkārt 
ir atkārtojis, ka jaunais gāzesvads 
nav izdevīgs Eiropai, jo tas pa-
lielinās kontinenta atkarību no 
Krievijas dabasgāzes piegādēm.

Tomēr var pieļaut, ka amat-
personas Baltajā namā tagad ir 
nonākušas pie secinājuma, ka gā-

zesvads ir gandrīz pabeigts, tādēļ 
censties apturēt tā iedarbināšanu 
vairs nav iespējams. Arī Vācijas 
kanclere Angela Merkele joprojām 
turpina atbalstīt šo ieceri. Baltā 
nama amatpersonas apgalvo, ka 
Baidens esot pret “Nord Stream 
2” projektu, tomēr viņš uzskata, 
ka vienota sabiedroto pozīcija ir 
efektīvākais veids, kā veidot attie-
cībās ar Krieviju. Tādēļ piekāpša-
nās varētu notikt ar mērķi uzlabot 
Vašingtonas un Berlīnes attiecības.

Tomēr, iespējams, Vācijas po-
litika varētu arī mainīties, jo pēc 
septembrī gaidāmajām parlamen-
ta vēlēšanām Merkele vairs neva-
dīs valdību. Iespējams, ka jaunajā 
koalīcijā būs arī Vācijas zaļie. Tādēļ 
kritiķi saka, ka Baidenam vajadzēja 
pagaidīt līdz rudenim, pirms nos-
lēgt vienošanos ar Vāciju.w

Eiropas Komisija nākusi klajā 
ar vērienīgu tiesību aktu priekš-
likumu kopumu, lai stiprinātu 
ES noteikumus par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēr-
šanu. Tā kā liela apjoma skaidras 
naudas maksājumi ir viegls veids, 
kā noziedznieki var legalizēt ne-
likumīgi iegūtus līdzekļus, EK 
rosinājusi noteikt ES mēroga iero-
bežojumus lieliem skaidras nau-
das maksājumiem – 10 000 eiro. 
Tāpat paredzēts aizliegt anonīmu 
kriptoaktīvu maku izsniegšanu.

EK arī piedāvā izveidot 
jaunu ES aģentūru “naudas 
atmazgāšanas” apkarošanai. 
Rosinātie pasākumi ievērojami 
uzlabošot regulējumu saistībā 

ar tehnoloģisko jauninājumu 
radītajiem izaicinājumiem. Šādi 
izaicinājumi ir virtuālās valū-
tas, integrētākas finanšu plūs-
mas vienotajā tirgū un teroristu 
organizāciju globālais raksturs. 
Šie priekšlikumi palīdzēs izvei-
dot daudz saskaņotāku sistēmu 
operatoriem, uz kuriem attiecas 
noteikumi par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un teroris-
ma finansēšanas novēršanu.

Paredzēts, ka EK piedāvāto 
tiesību aktu projektus apspriedīs 
ES Parlaments un Padome. EK cer 
uz ātru likumdošanas procesu, un 
paredzēts, ka topošajai nelikumī-
gi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas iestādei būtu jāsāk 
darboties 2024. gadā.w


