PIRMDIENA, 2021. gada 12. jūlijs

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

Policija lielāku uzsvaru liek uz ieceļotāju kontroli
Sabiedrība kopumā ievēro aktuālos Covid-19 dēļ
noteiktos ierobežojumus,
bet policija kontroles pasākumos ir mainījusi taktiku
un patlaban uzsvaru liek uz
ieceļotāju un masveida pasākumu kontroli, aģentūrai
LETA pastāstīja Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka
vietnieks Lauris Arājs.
No 7. aprīļa līdz jūlijam valstī sākti 4250 administratīvā
pārkāpuma procesi par dažādu
Covid-19 ierobežojumu neievērošanu. Savukārt no pagājušā
gada novembra līdz šī gada

jūlijam sākti ap 32 000 administratīvā pārkāpuma procesu
saistībā ar Covid-19 ierobežojošo noteikumu pārkāpumiem.
Arājs skaidroja, ka, salīdzinot ar
ziemu, ierobežojumi ir kļuvuši
daudz liberālāki. Šādos apstākļos, konsultējoties ar epidemiologiem, savu taktiku mainījusi
arī Valsts policija. Ņemot vērā
koronavīrusa delta varianta izplatību ārzemēs, policija lielāku
uzsvaru likusi uz ieceļotāju kontroli, īpaši Krievijas valstspiederīgo pārbaudēm. Tā kontrolē, vai
ieceļotāji ir izpildījuši nepieciešamos dokumentus un ievēro
pašizolāciju.

Atbalsta nodokļu
reformu
G20 finanšu ministri sestdien
sanāksmē Venēcijā atbalstīja iecerēto transnacionālo kompāniju
nodokļu reformu. Reformas nolūks ir noteikt, ka uzņēmumi
maksā nodokļus tajās valstīs, kurās gūst ieņēmumus,
kā arī ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa minimālo
likmi 15% apmērā. Principiālu atbalstu šai reformai, kuras
izstrādi koordinē Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija, paudušas jau 132 valstis.
“Mēs esam panākuši vēsturisku
vienošanos par stabilāku un dro-

šāku starptautisko nodokļu arhitektūru,” teikts divu dienu sanāksmes noslēgumā izplatītajā
ministru paziņojumā. Reformas
nolūks ir novērst to, ka valstis
sacenšas par lielo uzņēmumu
investīcijām, piedāvājot tiem
zemākas nodokļu likmes. Iecerēts, ka reforma stāsies spēkā
2023. gadā. Tomēr pret uzņēmumu ienākuma nodokļa minimālo
likmi 15% apmērā iebilst Eiropas
Savienības dalībvalstis Igaunija,
Īrija un Ungārija. Ja šīs valsts
nepiekritīs reformai, to nevarēs
ieviest ES mērogā.w
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“Ja viņiem ir leģitīms iemesls
uzturēties Latvijā, tad kontrolējam, vai ir veikts Covid-19 tests,
apsekojam dzīvesvietas un apturam automašīnas ar Krievijas
numurzīmēm. Patlaban konstatēti vien daži pārkāpumi, jo arī
kaimiņvalsts iedzīvotāji saprot
epidemioloģisko stāvokli savā
dzimtenē,” skaidroja Arājs. “Mēs
esam pamainījuši savas prioritātes, jo policijai ir jāpilda arī
savas ikdienas pamatfunkcijas.
Ja iecirkņa teritorijā ir piecas frizētavas, tad tagad vairs neveicam pārbaudes katru dienu, bet
reizi nedēļā. Turklāt novērots, ka
skaistumkopšanas nozare ļoti

rūpīgi izturas pret valsts noteiktajām prasībām,” uzsvēra Arājs.
Otra joma, kur policija pastiprināti kontrolē ierobežojumu ievērošanu, ir tagad atļautie
masveida pasākumi. Arī šajā
jomā būtiski pārkāpumi nav
konstatēti. Pasākumu rīkotāji
cenšas ievērot valdības noteiktās prasības apmeklētāju uzņemšanā. Neraugoties uz karsto laiku, iedzīvotāji arī ievēro
masku lietošanu, lai gan šajā
ziņā liela atbildība jāuzņemas
veikalu un citu tirdzniecības
vietu īpašniekiem, jo policistu
katrā tirdzniecības vietā nolikt
nevar, norādīja Arājs.w

Rosinās atteikties no klātienes
mācību reģionālā principa
Izstrādājot priekšlikumus
drošām klātienes mācībām
rudenī, Izglītības un zinātnes
ministrija rosinās atteikties no
šobrīd normatīvajos aktos nostiprinātā reģionālā principa,
kas paredz izglītības procesa
noteikumus atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attiecīgajā
pašvaldībā, ar padomnieces Ilzes
Krūkles starpniecību aģentūru
LETA informēja izglītības un
zinātnes ministre Anita Muižniece. Ja konkrētajā izglītības
iestādē situācija ir labvēlīga,
klātienes mācības ir iespējamas arī tad, ja reģionā ir
augsts un ļoti augsts epidemioloģiskais risks, uzskata
Muižniece. Gadījumā, ja valdība
izšķirsies par obligāto vakcināciju pedagogiem, Muižniece rosinās vērtēt iespēju strādāt gan
vakcinētiem cilvēkiem, gan tiem,
kuri kaut vai katru dienu var
uzrādīt negatīvu testu.
Muižniece atzīmēja, ka IZM
uzsver vakcinācijas efektivitātes

principu, proti, vakcinētās personas ar izglītojamiem strādā
klātienē, un arī attiecīgās klases
vai grupas, ar kurām vakcinētie
nodarbinātie ir ilgstošā saskarsmē, mācās klātienē neatkarīgi
no divu nedēļu kumulatīvā Covid-19 rādītāja. Personas, kuras
ir vakcinētas vai pārslimojušas
un kuras šo faktu apliecina ar
sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, piedalās klātienes studijās
augstākās izglītības iestādēs un
klātienes mācībās citās pieaugušo izglītības programmās, kā
arī darbā ar jaunatni neatkarīgi
no kumulatīvā rādītāja novadā,
paredz IZM. Muižniece atzīmēja, ka viens no nozīmīgākajiem
skolu sagatavošanas darbiem ir
ēku nodrošināšana ar gaisa kvalitātes mērierīcēm, kas noteiks
ogļskābās gāzes (CO²) koncentrāciju un ziņos par nepieciešamību
vēdināt telpas. Viņa piebilda, ka
ar ierīcēm plānots nodrošināt
katru skolas klasi, kur tas ir objektīvi nepieciešams. w

Izdedzis 21 hektārs meža

Šamonī gidu organizācija svin 200 gadu pastāvēšanas
jubileju, izveidojot 200 cilvēku garu ķēdi 3000 metru
augstumā pie Monblāna.
FOTO – AFP/LETA

Ugunsdzēsēji sestdien turpināja darbus Garkalnes mežā,
dzēšot atsevišķus degšanas
perēkļus, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestā. Garkalnē piektdien aizdegās
mežs, kura dzēšanā tika
iesaistīts armijas helikopters. Mežs kopumā dega 21
hektāra platībā. Notikuma
vietā strādāja vairāk nekā 20
VUGD ugunsdzēsēju, izmantojot
sešas autocisternas, ūdensvedēju, kā arī VMD un SIA “Rīgas
meži” pārstāvji. Pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” valdes
priekšsēdētāja Anita Skudra
aģentūrai LETA norādīja, ka
gandrīz visa ugunsgrēkā cietusī teritorija ir “Rīgas mežu”

apsaimniekošanā. Skudra atzina, ka ir pāragri spriest par
nodarītajiem zaudējumiem, jo
eksperti vēl nav ķērušies pie
aprēķina, ņemot vērā, ka glābēji aizvien turpina dzēšanas
darbus. SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja norādīja, ka
turpmākās divas nedēļas šajā
mežā notiks dežūras. Skudra
atzina, ka oficiāls ugunsgrēka
cēlonis vēl nav zināms, bet iemesli var būt dažādi, piemēram,
mežā nomesta stikla pudele, kas
saulē uzkarst un rada uzliesmojumu. Zināms, ka ugunsgrēks
sācies jaunaudzē. “Rīgas mežu”
vadītāja aicināja iedzīvotājus,
kuri dodas uz mežu, būt uzmanīgiem, jo nomesti atkritumi var
radīt uzliesmojumu. w
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Eiropas Savienība ir

sasniegusi nosprausto mērķi
piegādāt tik daudz Covid-19
vakcīnas devu, lai varētu sapotēt
70% no bloka pieaugušajiem
pilsoņiem, sestdien paziņojusi
Eiropas Komisijas prezidente
Urzula fon der Leiena. Tālākais
vakcinācijas process ir atkarīgs no
27 dalībvalstu valdībām, un dažām
šajā jomā veicas labāk, bet citām
– sliktāk, taču ES savu “vārdu ir
turējusi”, uzsvēra Leiena.

Latvija. No jūlija vidus

valdība aptuveni mēnesi
nesanāks uz sēdēm, aģentūru
LETA informēja Valsts kancelejā.
14. jūlijā paredzēta Ministru
kabineta ārkārtas sēde, lai
lemtu par nepieciešamajiem
likuma grozījumiem, kas nosaka
iedzīvotāju tiesības saņemt
drošus pakalpojumus pandēmijas
apstākļos. Savukārt nākamā
kārtējā valdības sēde plānota
10. augustā. Kā apgalvots
izplatītajā paziņojumā, valdība
arī periodā starp sēdēm
turpināšot pārraudzīt Covid-19
infekcijas izplatību Latvijā un
sekot līdzi situācijas attīstībai
ārvalstīs, “operatīvi reaģējot
nepieciešamības gadījumā”.

Latvija. Pēc bijušā Ventspils

pilsētas mēra Aivara Lemberga
pieteikuma Satversmes tiesā ir
ierosināta lieta par normām, kas
noteic priekšmetus, kurus cietumā
ir tiesības izmantot apcietinātajam,
aģentūru LETA informēja tiesā.
Lembergs pieteikumā norādījis,
ka ar pirmās instances tiesas
spriedumu, kas nav stājies
likumīgā spēkā, viņš ir notiesāts
ar brīvības atņemšanas sodu un
viņam noteikts drošības līdzeklis
– apcietinājums. Viņš lūdzis
izmeklēšanas cietuma priekšnieka
atļauju izmantot datoru ar
interneta pieslēgumu, bet viņa
lūgums noraidīts, jo likuma normas
neparedz apcietinātajam izmantot
šādu priekšmetu. Tādējādi, pēc
Lemberga domām, viņam esot
liegtas tiesības attālināti pildīt
pašvaldības domes deputāta
pienākumus.

ŠAJĀ DIENĀ

12. jūlijā
1580. Izdota Ostrogas

Bībele – pirmā Bībele slāvu
valodā.

1910. Aviators un

kompānijas “Rolls-Royce”
līdzdibinātājs Čārlzs Stjuarts
Rollss kļuva par pirmo
aviācijas upuri Lielbritānijā,
ejot bojā sava divplākšņa
“Wright” katastrofā.

1997. Kubas valdība apsti
prināja, ka nomaļā Bolīvijas
ciematā atrastas leģendārā
partizāna Ernesto Če Gevaras
mirstīgās atliekas.

1999. Taivāna atteicās no

“vienas Ķīnas” politikas, kas
bija drošības politikas pamatā
vairākas desmitgades.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

