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ĪSUMĀ

30. jūlijā
762. Kalifs Abu Džfars al 
Mansūrs dibināja Bagdādi.

1863. Dzimis amerikāņu 
rūpnieks Henrijs Fords.

1930. Urugvaja uzvarēja 
pirmajā Pasaules kausa 
izcīņā futbolā.

1954. Elviss Preslijs 
pirmo reizi uzstājās 
publikas priekšā.

1971. Amerikāņu 
kosmosa kuģa “Apollo 15” 
apkalpes locekļi Deivids 
Skots un Džeimss Ērvins 
nolaidās uz Mēness.

ŠAJĀ DIENĀ
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Lietuvas iekšlietu ministre 
Agne Bilotaite ceturtdien 
vērsusies pie Eiropas Savienības 
(ES) prezidētājvalsts Slovēnijas 
iekšlietu ministra Aleša Hojsa, 
lūdzot sasaukt ES dalībvalstu 
iekšlietu ministru ārkārtas 
apspriedi par migrācijas krīzi 
Lietuvā.Vēstulē Slovēnijas 
kolēģim ministre raksta, ka 
Lietuvai vajadzīgs taustāms 
politisks un finansiāls atbalsts un 
ekspertu palīdzība, lai apturētu 
nelegālo migrantu plūsmu 
un neļautu viņiem cauri savai 
teritorijai doties uz citām ES 
dalībvalstīm.

Igaunijā koronavīrusa 
izplatīšanās riska līmenis 
pieaudzis no vidēja līdz augstam, 
konstatējusi valdība. Vidējais 
riska līmenis nozīmē, ka vīruss 
izplatās sabiedrībā arī ārpus 
infekcijas perēkļiem. 8. jūnijā 
koronavīrusa izplatīšanās riska 
līmenis Igaunijā tika pazemināts 
no augsta līdz vidējam. 
22. jūnijā riska līmenis tika 
samazināts līdz zemam, bet 
15. jūlijā paaugstināts līdz 
vidējam. Vienīgais veids, 
kā efektīvi ierobežot vīrusa 
izplatīšanos, ir vakcinēšanās, 
norādīja Veselības 
 departaments.

ASV abas partijas panākušas 
konceptuālu vienošanos par 
vērienīgu infrastruktūras 
modernizācijas plānu, kas tiek 
uzskatīts par vienu no prezidenta 
Džo Baidena administrācijas 
ambiciozākajiem mērķiem. 
Kopējo pēc plāna paredzēto 
investīciju vērtība sasniedz 1,2 
triljonus ASV dolāru. Vienošanās 
notikusi pēc vairākus mēnešus 
ilgām diskusijām starp ASV 
Kongresa demokrātiem un 
republikāņiem, kuri ilgstoši 
bija skeptiski pret milzīgajiem 
tēriņiem. Baidens uzsvēris, ka 
šīs investīcijas nepieciešamas, 
lai atjaunotu novecojušo ASV 
infrastruktūru un stimulētu 
ekonomiku, kā arī radītu jaunas 
darbavietas. Šis plāns ir daļa 
no vēl vērienīgākām demokrātu 
ekonomikas stimulēšanas 
iecerēm.

Polijā gandrīz 100 Augstā-
kās tiesas tiesnešu parakstī-
juši aicinājumu valdībai izpil-
dīt Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumus par izmaiņām 
tieslietu sistēmā. Pēc tiesnešu 
vārdiem, pašreizējā valdības 
rīcība ir pretrunā Polijas kon-
stitucionālajai kārtībai.

Pirms divām nedēļām ES Tie-
sa lēma, ka nozīmīga Polijas ties-
lietu sistēmas daļa, kas saistīta 
ar tiesnešu disciplināro palātu, 
neatbilst ES likumiem. Vien die-
nu iepriekš tiesa bija pieprasījusi 
izbeigt šīs disciplinārās palātas 
darbību, pretējā gadījumā pie-
draudot ar finansiāliem sodiem.

Reaģējot uz notikušo, Polijas 

valdības preses pārstāvis Piotrs 
Millers paziņoja, ka ES Tiesa 
cenšas pārņemt savās rokās da-
lībvalstu kompetences tieslietu 
jautājumos, tādējādi pārsniedzot 
ES līgumos noteiktās pilnvaras. 
Vienlaikus Polijas Konstitucio-
nālā tiesa nāca klajā arī ar savu 
spriedumu, paziņojot, ka jebkādi 
ES Tiesas lēmumi pret Poliju ne-
atbilst Polijas konstitūcijai. Polijas 
valdības kritiķi šādu atkāpšanos 
no ES juridiskajām normām jau 
sākuši dēvēt par “Polexit” jeb Po-
lijas izstāšanos no ES.

Šie spriedumi ir vēl vairāk 
pasliktinājuši jau tā nokaitētās 
attiecības starp Briseli un Var-
šavu. Taču arī Polijas juridiskajās 

aprindās netrūkst valdības kri-
tiķu, kuri uzskata, ka atteikums 
pildīt ES Tiesas spriedumus ir ES 
likumu pārkāpums un tādējādi ir 
pretrunā ar Polijas konstitucionā-
lo kārtību. Šādu viedokli kopīgā 
paziņojumā parakstījuši 47 aktī-
vie un 45 pensionētie Augstākās 
tiesas tiesneši. Starp viņiem dau-
dzi ir tā dēvētie vecie tiesneši, kuri 
ieņēma amatus pirms valdošās 
partijas “Likums un taisnīgums” 
uzsāktajām tieslietu sistēmas re-
formām. Paziņojuma parakstītāju 
vidū ir arī četri bijušie Augstākās 
tiesas priekšsēdētāji. Eiropas Ko-
misija ir pieprasījusi, lai Varšava 
līdz 16. augustam informētu par 
nepieciešamajiem pasākumiem, 

lai nodrošinātu ES Tiesas sprie-
duma izpildi. Pretējā gadījumā 
tai jārēķinās ar soda naudu. Kā 
paziņojis Polijas tieslietu minis-
tra vietnieks Sebastians Kaleta, 
pašlaik netiek darīts nekas, lai 
apmierinātu ES Tiesas vai Eiro-
pas Komisijas cerības, jo Polija ir 
suverēna valsts un tā reformēs 
savu tieslietu sistēmu atbilsto-
ši savai konstitūcijai un saviem 
vēlētājiem dotajiem solījumiem. 
Kaleta arī uzsvēris, ka, viņaprāt, 
Polijas tieslietu reforma tā arī 
līdz galam nav īstenota, paužot 
cerību, ka pie šī jautājuma varēs 
atgriezties jau šī gada rudenī, jo 
vēlētāju prasības un gaidas esot 
ļoti augstas.w

Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) ģenerāldirektore Ieva Jaun-
zeme ierosinājusi disciplinārlie-
tu pret VID Muitas pārvaldes 
direktoru Raimondu Zukulu, kā 
arī VID Muitas pārvaldes Juri-
diskās un procesu uzraudzības 
daļas vadītāju Mariku Rubeni, 
lai izvērtētu, cik efektīvi Mui-
tas pārvaldē tiek nodrošināta 
iekšējo risku pārvaldība, lai 
novērstu koruptīvos darī-
jumus iestādē. Ne Zukuls, ne 
Rubene uz disciplinārlietas izska-
tīšanas laiku netiek atstādināti 
no pienākumu pildīšanas, jo nav 
pamata uzskatīt, ka viņi ar savu 
darbību varētu kaitēt dienestam.

Šāds solis sperts, turpinot 

izmeklēt lietu, kad VID Iekšējās 
drošības pārvalde sadarbībā ar 
Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas biroju un Iekšējās dro-
šības biroju Terehovas muitas 
kontroles punktā aizturēja 29 
Muitas pārvaldes darbiniekus. 
“Ir svarīgi pilnībā izmeklēt vi-
sus lietas apstākļus, kas saistīti 
ar notikušo Terehovas muitas 
kontroles punktā, lai turpmāk 
vairs nepieļautu korupcijas ris-
ku iespējamību iestādē. Tāpēc 
šobrīd esmu ierosinājusi discip-
linārlietas pret abām vadošajām 
muitas amatpersonām, lai ko-
misija varētu objektīvi izvērtēt 
personu atbildību,” skaidroja VID 
ģenerāldirektore.w

ASV prezidents Džo Baidens 
Baltajā namā Vašingtonā ticies ar 
Baltkrievijas opozīcijas līderi Sv-
jatlanu Cihanousku un tikšanās 
gaitā paudis atbalstu Baltkrievi-
jas centieniem pēc demokrātijas. 
“Savienotās Valstis ir kopā ar 
Baltkrievijas tautu tās cen-
tienos pēc demokrātijas un 
vispārējām cilvēktiesībām,” 
norādīja ASV prezidents. Kā teikts 
paziņojumā Cihanouskas kanālā 
lietotnē “Telegram”, viņa no Bal-
tā nama iznākusi ar pārliecību, 
ka “miljoniem baltkrievu balss 
ir uzklausīta”. Vizītes gaitā ASV 
Cihanouska jau tikusies ar Bai-
dena administrācijas svarīgāka-
jiem ārpolitikas cilvēkiem – valsts 
sekretāru Entoniju Blinkenu un 
nacionālās drošības padomnieku 
Džeikobu Salivanu. Cihanouskas 
vizītes gaitā apspriestas nākamās 
ASV sankcijas pret Baltkrievijas 
autoritārā līdera Aleksandra 
Lukašenko režīmu, un tās varot 
skart kālija un naftas sektorus.w

Aicina valdību pildīt tiesas spriedumu

Pret diviem muitniekiem
uzsāk disciplinārlietas

Tiekas ar 
prezidentu

Gaisa spēku bāzē Francijas ziemeļaustrumos gaisa balonu festivāls pulcē vairāk 
nekā 300 entuziastu.

Pilnas debesis

Lielā daļā Eiropas valstu pa-
sliktinoties epidemioloģiskajai 
situācijai, Latvija aizvadītajās 
divās nedēļās noslīdējusi līdz 
23. vietai starp Eiropas Savie-
nības (ES) un Eiropas Ekonomi-
kas zonas (EEZ) valstīm, kurās ir 
visaugstākais inficēšanās līme-
nis ar Covid-19, liecina Eiropas 
Slimību un profilakses centra 
(ECDC) apkopotie dati.

Iepriekšējā nedēļā Latvija 
bija 22. vietā, nedēļu pirms 
tam – 16. vietā, bet vēl jūnija 
vidū Latvijā pat bija reģistrē-
ta visaugstākā saslimstība ar  
Covid-19 ES.

ECDC aplēses par situāciju di-
vās iepriekšējās nedēļās no 12. 
līdz 25.jūlijam liecina, ka Lat-
vijā kumulatīvā saslimstība uz  

100 000 iedzīvotāju pakāpies līdz 
30,5 gadījumiem, taču tas vien-
alga ir mazāk nekā lielākajā daļā 
ES un EEZ valstu.

Visaugstākais saslimstības 
līmenis ES un EEZ valstīs paš-
laik ir Kiprā – 1514 gadījumi uz  
100 000 iedzīvotāju, kam seko 
Spānija ar gandrīz 800 un Nīder-
lande ar vairāk nekā 600 gadī-
jumiem. Savukārt zemākais sa-
slimstības līmenis ir Polijā ar 3,6 
gadījumiem uz 100 000 iedzīvo-
tāju. Vidējais saslimstības līmenis 
ES un EEZ valstīs pašlaik ir 200,4 
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Igaunijā pēdējo divu nedēļu 
inficēšanās līmenis uz 100 000 
iedzīvotāju ir audzis līdz 76,5 ga-
dījumiem, bet Lietuvā - līdz 70,9 
gadījumiem, liecina ECDC dati.w

Noslīdējusi līdz 23. vietai Eiropā


