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Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Paredz obligātu vakcināciju atsevišķās nozarēs
Darba devējam būs tiesības atbrīvot no amata darbinieku, kurš līdz 15. septembrim nebūs ieguvis Covid-19
sertifikātu, vakar vienojās
Ministru kabinets. Tāpat nolemts, ka vakcinēšanās būs
obligāta ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un
citās iestādēs.
Valdība vienojās, ka Tieslietu
ministrija sadarbībā ar Veselības
ministriju, Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju līdz 14. jūlijam
sagatavos grozījumus Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot virkni

nosacījumu. Izstrādājot likuma
grozījumus, būs jāparedz darba
devēja pienākums nepakļaut paaugstinātam inficēšanās riskam
sabiedrības grupas, kurām ir īpaši augsts risks veselībai saistībā
ar Covid-19 saslimšanu.
Likumprojektā jāparedz darba
devēja pienākums ārstniecības,
sociālās aprūpes un izglītības
iestādēs nodrošināt epidemioloģiski drošus pakalpojumus,
proti, pakalpojuma sniedzējam
būs jāiegūst sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Tāpat likumprojektā plānots
paredzēt valsts un pašvaldību
pienākumu sniegt klātienē tikai

Gatavojas imigrācijas vilnim
uz robežas ar Baltkrieviju
Gatavojoties iespējamam
nelegālās imigrācijas vilnim uz
Latvijas austrumu robežas, Valsts
robežsardze (VRS) lūgs atbalstu
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Aizsardzības ministrijai, intervijā Latvijas Radio
pastāstīja VRS priekšnieks Guntis
Pujāts. Pēc viņa teiktā, atšķirībā
no Lietuvas situācija uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju
pagaidām ir mierīga, tomēr,
neraugoties uz to, kopš maija
beigām robeža tiek sargāta
pastiprinātā režīmā un drošības riski pieaug. “Tā kā šie
riski un spriedze pieaug, esmu jau
vērsies pie NBS komandiera un
vērsīšos arī rakstiski pie aizsardzības ministra, lai bruņotie spēki
un Zemessardze sniegtu atbalstu
intensīvākai robežas uzraudzībai
un lai būtu pieejami lielāki resursi

iespējamo pārkāpēju filtrēšanai,”
pastāstīja Pujāts. Robežsardze aizsardzības resoram lūgšot aptuveni
50 darbiniekus, lai divkāršotu patrulēšanas intensitāti pie robežas.
Pujāts uzsvēra, ka risks pieaugt
pārkāpumu skaitam uz Latvijas
robežas ir ļoti augsts. No viņa teiktā bija noprotams, ka Latvija ir
apdraudēta arī tāpēc, ka nelegālo
imigrantu pieplūdums novērots
Lietuvā. Viņš akcentēja, ka šajā
situācijā Valsts robežsardzei ir jārīkojas proaktīvi, lai robežas uzraudzības intensitāte un pieejamie
personāla resursi būtu vajadzīgajā
līmenī “tad, kad tas sāksies”. Vaicāts, kāds ir VRS rīcības plāns
nelegālo imigrantu pieplūduma
gadījumā, Pujāts atbildēja, ka Latvijā galēji saspringtas situācijas
gadījumā lūgšot valdību izsludināt valstī ārkārtējo situāciju.w

epidemioloģiski drošus pakalpojumus, vienlaikus paredzot
iespēju personām, kurām nav
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta, saņemt klātienē tikai
tos pakalpojumus, kur nav iespējama neklātienes pakalpojumu
sniegšana.
Ar likuma grozījumiem arī rosināts paredzēt darba devējam
tiesības pieprasīt vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu nodarbinātajiem, kuri pilda darba pienākumus, kas saistīti ar palielinātu risku inficēt citas personas vai
palielinātām iespējām inficēties
pašiem. Sertifikāts būtu nepieciešams arī darbiniekiem, kuri

pakalpojumus sniedz klātienē
valsts un pašvaldību iestādēs vai
kuru darba pienākumi ir kritiski
iestādes vai uzņēmuma darbības
nepārtrauktības nodrošināšanai.
Iecerēts, ka darba ņēmējam
sertifikāts ir jāiegūst līdz šā gada
15. septembrim. Tāpat paredzētas darba devēja tiesības atstādināt no darba pienākumu pildīšanas, pārcelt citā amatā vai izbeigt
darba attiecības ar darbinieku,
kurš līdz 15. septembrim nebūs
ieguvis vakcinēšanas vai pārslimošanas sertifikātu. Likumprojekta izstrādē iesaistītajām ministrijām uzdots izvērtēt minēto
prasību atbilstību Satversmei.w

Opozicionāram 14 gadi cietumā

Baltkrievijas Augstākā tiesa
piespriedusi 14 gadu cietumsodu opozicionāram Viktoram Babariko, kurš atzīts par vainīgu
korupcijā, naudas atmazgāšanā
un nodokļu nemaksāšanā, vēsta aģentūra BELTA. Spriedumu
nav iespējams pārsūdzēt, no
tiesas ziņo kāds neatkarīgais
žurnālists. Prokuratūra pagājušajā nedēļā pieprasīja Babariko
piespriest 15 gadu cietumsodu.
Tiek uzskatīts, ka Babariko
tiesāšana patiesībā ir politiska prāva.
Pagājušajā gadā Babariko
plānoja kandidēt prezidenta vēlēšanās un tika uzskatīts par
vienu no spēcīgākajiem ilggadējā Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko konkurentiem,
taču jūnijā viņš tika aizturēts.
Babariko apsūdzēts kukuļu pieņemšanā un par noziedzīgiem
līdzekļiem iegūtas naudas at-
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Kambodžā saimniekam tika konfiscēts mājdzīvnieks lauva, taču pēc premjerministra
rīkojuma iestādēm nācās aizvest dzīvnieku atpakaļ mājās.
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mazgāšanā laikā, kad viņš vadīja banku “Belgazprombank”, kas
ir Krievijas enerģētikas milža
“Gazprom” apakšstruktūra. Babariko noliedza, ka būtu vainīgs
viņam izvirzītajās apsūdzībās.
Babariko tvitera kontā, kuru
pārvalda viņa atbalstītāji, ziņots, ka viņam cietumsods būs
jāizcieš augstākās drošības kolonijā.
Tiesa Babariko piespriedusi
arī naudassodu, kas līdzvērtīgs
45 000 eiro, un aizliegusi ieņemt
augstus amatus valsts sektorā.
Līdz ar Babariko tika tiesāti vēl
septiņi cilvēki, tostarp vairāki
“Belgazprombank” darbinieki.
Viņi visi savu vainu izvirzītajās
apsūdzībās atzina, un otrdien
viņiem tika piespriests 3–6 gadu
cietumsods. Pērn pirms prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā
tika aizturēti vairāki opozīcijas
pārstāvji.w

Trūkst asiņu

Valsts asinsdonoru centrs
(VADC) aicina visu asinsgrupu
donorus ziedot asinis, jo slimnīcām to kritiski trūkst, aģentūru
LETA informēja VADC sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Kleinhofa. Pēdējās dienās
ir strauji pieaudzis slimnīcu
pieprasījums pēc asins komponentiem, tādēļ patlaban ļoti
nepieciešami visu asinsgrupu
donoru ziedojumi. Ja tuvākajā
laikā asins krājumi netiks
papildināti, slimnīcās nāksies atcelt operācijas, piebilda
Kleinhofa. Karstais laiks veicina
hronisku slimību saasināšanos,
tādēļ asinsdonoru atbalsts ir ļoti
nepieciešams, lai mediķi spētu
palīdzēt katram cilvēkam, kuram tas nepieciešams. Asinis ir
iespējams ziedot visos Latvijas
novados, taču, lai būtu vēl tuvāk
donoriem, VADC šomēnes dodas
45 izbraukumos. “Latvijas slimnīcās atrodas daudz smagi slimu
pacientu, kuriem nepieciešama
asinsdonoru palīdzība.w
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jās izglītības pedagogu zemākās
mēneša darba algas likme tiks
paaugstināta no 790 eiro uz 830
eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā
iepriekš. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās
darba algas likme tiek paaugstināta
par 10,4%, paredzot, ka atalgojums
pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro.
Rudenī tiks palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un interešu izglītības
iestāžu vadītāju, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības
programmas īstenojošas koledžas
struktūrvienības vadītāju izglītības
iestādē (koledžas struktūrvienībā),
kā arī izglītības metodiķu zemākās
mēneša darba algas likmes.

Krievijā, Kamčatkas pussalā,

avarējusi lidmašīna AN-26 ar 28
cilvēkiem, vakar paziņojusi Krievijas
Ārkārtas situāciju ministrija. Lidmašīnas vraks atrasts aptuveni piecus
kilometrus no lidostas skrejceļa
Ohotskas jūras piekrastē, kur tai
bija plānota nolaišanās. Lidaparātā atradās 22 pasažieri un seši
apkalpes locekļi. Ziņu aģentūra
“Interfax”, atsaucoties uz vietējo
meteoroloģijas dienestu, informē,
ka reģionā bija apmācies laiks.
Krievijas mediji ziņo, ka avārijā
izdzīvojušo nav.

ASV bruņotie spēki pirmdienas

vakarā notriekuši bruņotu dronu
(bezpilota lidaparātu) virs ASV
vēstniecības Bagdādē, paziņojušas
Irākas drošības spēku amatpersonas. Drons notriekts dažas stundas
pēc tam, kad Irākas rietumos
notika raķešu uzbrukums armijas
bāzei, kurā dislocēti ASV karavīri.
Amerikāņu aizsardzības sistēmas
Bagdādē raidīja gaisā raķetes,
notriecot dronu, kas bija piekrauts
ar sprāgstvielām, sacīja ziņu avoti
Irākas drošības spēkos. Kopš gada
sākuma Irākā ir notikuši 47 uzbrukumi vairākiem ASV punktiem.

ŠAJĀ DIENĀ

7. jūlijā
1853. Pēc 250 gadu

izolācijas Japāna atsāka
ārējās tirdzniecības sakarus.

1951. Ar kompānijas

“CBS” šova pārraidi ASV
sākās regulāras krāsu
televīzijas pārraides.

1985. Mazpazīstamais

tenisists Boriss Bekers 17
gadu vecumā kļuva par
jaunāko Vimbldonas vīriešu
vienspēļu turnīra uzvarētāju.

2005. Četros teroristu

pašnāvnieku uzbrukumos
Londonas transporta
tīklam bojā gāja 56, bet
ievainojumus guva ap 700
cilvēku.

2006. Par Polijas

premjerministru apstiprināja
valsts prezidenta Leha
Kačiņska dvīņu brāli
Jaroslavu Kačiņski.
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