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ĪSUMĀ

29. jūlijā
1836. Parīzē atklāta 
Triumfa arka. 

1883. Dzimis Itālijas 
politiķis Benito Musolini.

1899. Parakstīta Pirmā 
Hāgas konvencija, kas 
nosaka kara likumus un 
definē kara noziegumus. 

1948. Pēc 12 gadu 
pārtraukuma Londonas 
Vemblija stadionā sākās 
pirmās olimpiskās spēles 
pēc Otrā pasaules kara. 

1958. ASV Kongress 
oficiāli radīja Nacionālo 
aeronautikas un kosmosa 
administrāciju (NASA). 

ŠAJĀ DIENĀ

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

ASV prezidents Džo Baidens 
brīdinājis, ka liels kiberuzbrukums 
pret ASV var izraisīt reālu karu. 
Baidens atzīmēja pieaugošo 
kiberuzbrukumu skaitu pret valsts 
iestādēm un privāto nozari, ko ASV 
amatpersonas saista ar Krieviju 
un Ķīnu. Baidens arī apsūdzējis 
Krieviju, ka tā jau iejaucas nākamā 
gada ASV parlamenta vēlēšanās un 
izplata dezinformāciju. Kā runā ASV 
izlūkdienestu darbiniekiem sacīja 
Baltā nama saimnieks Džo Baidens, 
ja ASV nokļūs reālā karā ar kādu 
lielvaru, tad, vairāk nekā iespējams, 
tas notiks liela kiberuzbrukuma dēļ. 
Viņaprāt, pretinieku kiberspējas 
šobrīd pieaug eksponenciāli.

Armēnija. Apšaudē ar 
Azerbaidžānas armiju vakar 
uz abu naidīgo valstu robežas 
nogalināti trīs armēņu karavīri, 
ziņo Aizsardzības ministrija. Vēl 
divi armēņu karavīri ir ievainoti. 
Tā ir sadursme ar lielāko upuru 
skaitu kopš kara Kalnu Karabahā 
pagājušajā gadā. Pagājušā 
gada septembrī Armēnijas un 
Azerbaidžānas starpā uzliesmoja 
karadarbība par lielākoties armēņu 
apdzīvoto Kalnu Karabahas strīdus 
reģionu, kā rezultātā dzīvību zaudēja 
aptuveni 6500 cilvēku. Karadarbība 
ilga sešas nedēļas un noslēdzās 
9. novembrī, kad Armēnija un 
Azerbaidžāna ar Krievijas atbalstu 
noslēdza vienošanos par uguns 
pārtraukšanu.

Eiropas Savienība varētu 
vērst sankcijas pret Turciju saistībā 
ar plāniem Ziemeļkiprā no jauna 
atvērt piekrastes kūrortu Varošu, 
kas bijis slēgts kopš Turcijas 
1974. gada iebrukuma Kiprā un 
salas sadalīšanas. Šī iecere ir 
sadusmojusi Kipras grieķu kopienu. 
ES šogad jau brīdināja Ankaru 
atturēties no jaunām provokācijām 
vai rēķināties ar soda pasākumiem. 
Varoša, kas ir Ziemeļkipras pilsētas 
Famagustas daļa, kopš 1974. gada 
ir bez iedzīvotājiem un slēgta 
apmeklētājiem. Pirms tam Varoša 
bija viens no populārākajiem 
reģiona kūrortiem. ES norādīja, 
ka, pirms Varoša tiek no jauna 
apdzīvota, nepieciešams ANO 
mandāts.

Rīgā, mākslas centrā “Noass”, atklāta mākslinieka 
Kirila Panteļejeva izstāde “5 istabas”. Ekspozīcija 
izgaismo pandēmijas dēļ radušās specifiskās izmaiņas 
cilvēku dzīvē, noskaņā un nākotnes perspektīvās.

Māksla

Nelielā Himalaju karaliste 
Butāna ir pret Covid-19 pilnībā 
vakcinējusi 90% pieaugušo, kas 
saņēmuši otro vakcīnas devu 
septiņu dienu laikā. Butāna, kur 
dzīvo apmēram 800 tūkstoši cil-
vēku, sāka izdalīt vakcīnu otrās 
devas 20. jūlijā. ANO Bērnu fonds 
novērtēja šo pasākumu kā “āt-
rāko vakcinācijas kampaņu, 
kas īstenota pandēmijas lai-
kā”. Butāna aprīlī iekļuva preses 
slejās, kad valdība paziņoja, ka 
nepilnās divās nedēļās apmēram 
tikpat daudz pieaugušo saņēmuši 
Covid-19 vakcīnas pirmo devu. 
Tas notika pēc tam, kad Indija 
ziedoja Butānai 550 tūkstošus 
“AstraZeneca” vakcīnas devu. 

Nākamajos mēnešos Butānā 
bija vakcīnu trūkums, jo Indija 
apturēja to eksportu, lai apmie-
rinātu strauji augošo pieprasīju-
mu savā teritorijā. Butāna spēja 
atsākt vakcināciju pagājušajā 
nedēļā, kad tā saņēma pusmil-
jonu “Moderna” vakcīnas devu 
no ASV kā ziedojumu ANO at-
balstītās programmas COVAX 
ietvaros. Pēdējās divās nedēļās 
Butāna arī saņēma vakcīnas no 
Dānijas, Horvātijas un Bulgā-
rijas. Vairāk nekā 3000 vese-
lības aizsardzības darbinieku 
un 1200 vakcinācijas centru 
palīdzēja nodrošināt, lai vak-
cīnu saņemtu praktiski katrs 
pieaugušais.w

Ieslodzītais Krievijas opozī-
cijas līderis Aleksejs Navaļnijs 
aicinājis savus atbalstītājus 
mobilizēties pirms parlamenta 
vēlēšanām. Navaļnijs ar šādu 
aicinājumu nācis klajā pēc tam, 
kad Krievijas informācijas teh-
noloģiju un masu komunikācijas 
uzraudzības dienests “Roskom-
nadzor” nobloķēja piekļuvi 49 
tīmekļvietnēm, kas saistītas ar 
Navaļniju, tostarp viņa galvena-
jai vietnei navalny.com.

Navaļnija sabiedrotie prog-
nozē, ka varasiestādes drīz vēr-
sīsies arī pret mājaslapu “Gudrā 
balsošana”, kas popularizē bal-
sošanu par kandidātiem, kuriem 
ir lielākās izredzes sakaut ar 

Kremli saistītos politiķus. Pa-
teicoties šai taktikai, valdošā 
partija “Vienotā Krievija” ir zau-
dējusi vairākas vietas nesenajās 
vietējās vēlēšanās. Septembrī 
Krievijā gaidāmas parlamenta 
vēlēšanas.

Vēstījumā no cietuma Na-
vaļnijs aicināja savus atbals-
tītājus lejupielādēt aplikāciju 
“Gudrā balsošana”, kas ļauj 
lietotājiem lasīt saturu no viņa 
tagad nobloķētās galvenās mā-
jaslapas. Tuvs Navaļnija sabied-
rotais Leonīds Volkovs pavēstīja, 
ka “Roskomnadzor” mēģinājis arī 
nobloķēt Navaļnija, viņa kampa-
ņas biroju un vairāku sabiedroto 
kanālus vietnē YouTube.w

Līdz šim vakcīnu pret Co-
vid-19 viskūtrāk saņēmuši vis-
maz 90 gadus veci iedzīvotāji. 
Nacionālais veselības dienests 
ziņo, ka vismaz 90 gadus vecu 
iedzīvotāju vidū vakcinēti vien 
30%, un šis ir zemākais rādītājs 
kopumā visu vecuma grupu vidū.

Vismaz vienu poti līdz šim ir 
saņēmuši 15% pusaudžu vecumā 
no 12 līdz 15 gadiem, savukārt 
vecumā no 16 līdz 17 gadiem pir-
mo poti saņēmuši 30% pusaudžu. 
Jauniešu potēšana pret Covid-19 
vairākos posmos gan sākta ievē-
rojami vēlāk. Vismaz vienu poti 
pret Covid-19 saņēmuši 43% ie-
dzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 
gadiem, kā arī tikpat liels 30 līdz 
39 gadus vecu iedzīvotāju īpat-
svars. 44% iedzīvotāju vecumā no 
40 līdz 49 gadiem arī saņēmuši 
vismaz vienu poti, bet 50 līdz 59 
gadus vecu iedzīvotāju vidū vak-
cinācijas aptvere sasniegusi 45%.

Tomēr augstāks vakcinēto 

iedzīvotāju īpatsvars ir gados 
vecāku iedzīvotāju vidū. 60–69 
gadus vecu iedzīvotāju vidū tie ir 
50%, 70–79 gadus vecu iedzīvotā-
ju vidū – 58%, 70–79 gadus vecu 
iedzīvotāju vidū – 58%, 80–89 
gadus vecu iedzīvotāju vidū – 
48%. Vakcinācijas pret Covid-19 
temps joprojām ir vairākas reizes 
mazāks nekā maija beigās, kad, 
uzstādot rekordus, vienā nedēļā 
vidēji dienā tika sapotēti vairāk 
nekā 16 600 cilvēku.

Līdz šim Latvijā vakcīnas 
pirmo devu saņēmuši 657 
447 cilvēki, bet vakcinācijas 
procesu noslēguši 754 639 cil-
vēki. Atbilstoši Centrālās statis-
tikas pārvaldes datiem Latvijā 
2021. gada aprīļa sākumā pro-
vizoriski bija 1 887 600 iedzīvo-
tāju, tātad pirmo vakcīnas pret 
Covid-19 devu līdz šim saņēmuši 
34,83% iedzīvotāju, bet vakcinā-
cijas procesu noslēguši 35,51% 
iedzīvotāju.w

Lai izpildītu Satversmes 
tiesas spriedumā prasīto par 
katra novada esamību terito-
rijā ar valsts vai reģionālas 
nozīmes attīstības centru, 
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija 
rosina piecas valstspilsētas 
apvienot ar tām līdzās eso-
šajiem novadiem. Tas varētu 
notikt no 2025. gada. Saeimas 
deputātiem būs jāvērtē arī 
citi iespējamie scenāriji.

Satversmes tiesas jūnijā pub-
liskotajā spriedumā par neatbil-
stošu Satversmei atzina Ilūkstes 
novada pievienošanu Augšdau-
gavas novadam un Ozolnieku 
novada pievienošanu Jelgavas no-
vadam. Šī lēmuma iemesls – Jel-

gavas novads un Augšdaugavas 
novads nav attīstības centri, kas 
bija noteikts kā viens no galvena-
jiem kritērijiem novadu reformas 
īstenošanai. Lemjot atšķirīgi, Sa-
eima rīkojusies patvaļīgi. “Uz šo 
brīdi redzam iespēju atgriezties 
pie sākotnējā piedāvājuma par 
piecu valstspilsētu apvienoša-
nu ar pieguļošajiem novadiem, 
taču tas nenotiktu tūlīt, bet 2025. 
gada vēlēšanās. Savukārt šobrīd, 
lai neatstātu šo situāciju tādu, 
kāda tā ir pašlaik, un neveidotu 
jaunas teritorijas bez centriem, 
mēs piedāvātu papildināt esošo 
likuma regulējumu ar jaunām 
sadarbības jomām starp valsts-
pilsētām un novadiem, kas 
pašlaik nav apvienoti,” VARAM 

redzējumu tiesas norāžu izpil-
dīšanai Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisijas 
sēdē raksturoja ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Ilze Oša. Tas 
nozīmētu, ka nākamās pašval-
dību vēlēšanās pēc 2025. gada 
1. jūlija Daugavpils apvienotos 
ar Augšdaugavas novada pašval-
dību, ietverot arī Ilūksti, Jelgava 
apvienotos ar Jelgavas novadu, 
Liepāja apvienotos ar Dienvid-
kurzemes novada pašvaldību, 
Rēzekne apvienotos ar Rēzeknes 
novada pašvaldību, bet Vents-
pils – ar Ventspils novadu. Līdz 
2025. gada vidum šīs vietvaras 
turpinātu darbu pašlaik noteik-
tajās robežās, taču būtu noteikta 
sadarbība pašvaldības mantas 

apsaimniekošanā, saimnieciskās 
darbības sekmēšanā to teritori-
jās, sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanā, sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšanā un 
bērnu tiesību aizsardzības jomā. 
Novadus pārraugošās ministrijas 
speciālistiem izteiktie priekšliku-
mi par piecu valstspilsētu un no-
vadu iespējamu apvienošanu no 
2025. gada jūlija likumprojekta 
formā jāizstrādā līdz septembra 
vidum. Paredzētas konsultācijas 
ar visu iesaistīto pašvaldību pār-
stāvjiem. Saeimai “Administratī-
vo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma” grozījumi trijos lasījumos 
atbilstoši Satversmes tiesas no-
rādēm jāizskata un jāpieņem līdz 
nākamā gada sākumam.w

Saeima vērtēs apvienošanas ieceri

Butāna – rekordisteViskūtrāk vakcinējas 
deviņdesmitgadīgie seniori

Aicina atbalstītājus 
mobilizēties pirms vēlēšanām


