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

Aizdomas par atkarīgo paverdzināšanu
Biedrība “Neatkarība
Balt.”, izmantojot atkarību
gūstā nonākušu personu
ievainojamību, vairākus gadus piespiedu kārtā nostrādinājusi šīs personas fiziski
smagā un ilgstošā lauku un
mežizstrādes darbā, apstiprināja Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās
kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks Andrejs Grišins.
Viņš atklāja, ka šonedēļ tika
aizturēts iespējamais grupas
līderis un viņa līdzdalībnieki.
Biedrībai bija trīs filiāles dažādās vietās Latvijā, kur no narkotikām un alkohola atkarīgiem
cilvēkiem piedāvāja saņemt atkarību profilakses programmu,
taču tās vietā reliģijas ideju aiz-

segā cilvēki tika iesaistīti smagā un ilgstošā piespiedu darbā
lauksaimniecībā un mežizstrādē. Policijas operācijas laikā šā
gada 13. jūlijā konstatēts, ka
centros uzturējušies kopumā
105 cilvēki. Upuri bija izmitināti antisanitārās telpās ar
ierobežotām iespējām centrus
pamest. Policijas rīcībā esošā
informācija liecina, ka strādniekiem par darbu neko nemaksāja, taču lielāko daļu nopelnīto
līdzekļu savā starpā sadalīja
organizētās grupas dalībnieki.
Kratīšanu laikā atsavināti vairāk nekā 140 000 eiro un trīs
apvidus klases automašīnas.
Nonākot biedrības centros,
cilvēkiem obligāti bija jāparaksta
līgums, kurā atrunāta iekšējā

Piedāvā no 2035. gada aizliegt
auto ar iekšdedzes dzinējiem
Eiropas Savienības amatpersonas, kā tas iepriekš bija paredzams, oficiāli izteikušas piedāvājumu no 2035. gada visā Eiropas
Savienībā aizliegt tirgot mašīnas,
kas aprīkotas ar iekšdedzes dzinējiem, tādējādi cenšoties sasniegt bloka klimatiskos mērķus
un veicināt pāreju uz elektroauto, vēsta portāls kursors.lv. Eiropas Komisija nākusi klajā ar
priekšlikumu, kas paredz, ka
2030. gadā par 55% jāsamazina auto radītie CO² izmeši,
salīdzinot ar šā gada līmeni. Tas
ir krietni vairāk nekā pašreizējais
mērķis, proti, 37,5% samazinājums salīdzinājumā ar 2021. gadu.
Tāpat izskanēja piedāvājums, ka
2035. gadā samazinājumam jā-

būt 100%, kas, protams, nozīmē
iekšdedzes dzinēju beigas bloka
dalībvalstīs. Šāds priekšlikums ir
daļa no plašāka plāna, lai Eiropas
Savienība kopumā samazinātu radīto izmešu apjomu. Līdz tam brīdim iegādātos auto ar benzīna vai
dīzeļa dzinējiem gan būs atļauts
lietot arī turpmāk. Visa Eiropas
Savienība būs spiesta paātrināt
savu atteikšanos no fosilā kurināmā, lai jau līdz 2030. gadam dalībvalstu radītie izmeši būtu par
55% mazāk nekā 1990. gadā. Šādā
veidā cerēts panākt, ka gadsimta
vidū Eiropas Savienība vairs neradīs siltumnīcas efektu izraisošās
gāzes, vienlaikus ierobežojot importu no valstīm, kuru ekoloģiskie
plāni nav tik ambiciozi.w

kārtība un pienākumi. Personām
bija jānodod savi sakaru līdzekļi
un personu apliecinošie dokumenti centru vadībai. Policijai
ir aizdomas, ka centros cilvēki atradās stingrā uzraudzībā
un viņiem bija stingri noteikts
dienas režīms. Kriminālprocesā
iegūtā informācija rāda, ka cilvēkiem bija jāstrādā sešas dienas
nedēļā no deviņām līdz desmit
stundām, un šādi nosacījumi
tika pamatoti ar “darba terapiju”. Ja kāds nespēja izpildīt darba
normu, tika veiktas profilaktiskas pārrunas un neizdarītais bija
jāatstrādā svētdienā saimniecības darbos centrā. Izmeklēšanas
laikā iegūtā informācija rāda,
ka kvalificēta medicīnas aprūpe
centros nebija pieejama, notika

Plūdi Eiropā prasa dzīvības
Vācijā spēcīgo lietavu izraisītajos plūdos vismaz 42 cilvēki zaudējuši dzīvību un vairāki
pazuduši, vakar pavēstīja amatpersonas. Glābšanas operācijas reģionā, kas atrodas uz
dienvidrietumiem no Ķelnes,
ir apgrūtinātas, jo pazuduši
interneta un telefona sakari.
Tikai Ārveileres apkārtnē vien
valsts rietumos gājuši bojā 18
cilvēki, vēsta vietējās amatpersonas. Spēcīgajās lietusgāzēs,
kas piemeklējušas Rietumeiropu,
vissmagāk cietušas ReinzemesPfalcas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes. Ziņas par
četriem bojāgājušajiem saņemtas
arī no Beļģijas. Ķelnē, Kāmenā un
Vupertālē vēl četri cilvēki zaudējuši dzīvību ēkās, kur applūduši

pagrabi. Varas iestādes ReinasZīgas apgabalā, uz dienvidiem no
Ķelnes, likušas evakuēties vairāku
ciemu iedzīvotājiem, kas atrodas
pie Šteinbahtalas ūdenskrātuves,
bažījoties, ka aizsprosts var tikt
pārrauts. Trešdien viens ugunsdzēsējs noslīka glābšanas darbu
laikā Altenā, bet vēl viens zaudēja
dzīvību glābšanas operācijas laikā
Verdolas spēkstacijā. Ziemeļreinā-Vestfālenē daudzviet apturēta dzelzceļa satiksme. Spēcīgo
lietavu dēļ pasliktinājusies arī
situācija Beļģijas austrumos, kur
viens cilvēks noslīcis un vēl viens
pazudis. Spēcīgas lietavas pieredzētas arī Nīderlandē un Francijas
ziemeļaustrumos, kur stihijas dēļ
evakuēti cilvēki un radušās nopietnas transporta problēmas.w

Arī Latvijā dominē
“deltas” paveids
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Ķīnā zemnieki brien pa dīķi, novācot ūdens kastaņu ražu.

pašārstēšanās. Vienīgi smagākajos gadījumos tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Iemītniekiem tika nodrošinātas
trīs ēdienreizes dienā, taču to devas, iespējams, neatbilda smagā
darba un dzīves apstākļiem.
Lai slēptu patiesos ieņēmumus, centra vadība un viņiem
pietuvinātie cilvēki reģistrējās
kā individuālie komersanti un
slēdza līgumus vai mutiskas vienošanās ar zemnieku saimniecībām vai citiem darba devējiem
par atsevišķu darbu veikšanu.
Daļu samaksas norunāja veikt ar
pārskaitījumu, bet daļu – skaidrā naudā. Biedrības kontā tika
ieskaitīti tikai tie līdzekļi, kas
bija nepieciešami centru formālai uzturēšanai.w
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Patlaban Indijas jeb “deltas”
SARS-CoV-2 paveids jau ir kļuvis
par dominējošo, apsteidzot līdz šim
prevalējošo britu jeb “alfa” koronavīrusa paveidu, pavēstīja veselības
ministrs Daniels Pavļuts. “Latvijas gadījumā tas nav izraisījis
saslimstības pieaugumu, bet
tas ir tikai laika jautājums, un
mums tam ir jāgatavojas,” sacīja
ministrs. Tāpat viņš pauda bažas
par pašreizējo vakcinācijas aptveri,
it īpaši riska grupu – senioru un
hronisko slimību pacientu – gadījumā. Pavļuts arī skaidroja, ka šis
paveids varētu būt bīstamāks tieši
jauniešiem. Pēc ministra sniegtās informācijas, šis paveids jau
atklāts 54% gadījumu. Igaunijas
Veselības departamenta direktors
Illars Lanno trešdien paziņoja, ka
Igaunijā inficēšanās gadījumu
skaita palielināšanos izraisījusi vīrusa “delta” izplatīšanās un
valstī ir sācies Covid-19 epidēmijas
trešais vilnis.w
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iestādes trešdien veikušas
kratīšanas valsts lielākās
cilvēktiesību organizācijas
“Vjasna” (“Pavasaris”) birojā un
vismaz piecu aktīvistu mājās.
“Vjasna” ziņo, ka vairāki aktīvisti
Minskā un citās reģionālajās
pilsētās ir aizturēti. Grodņā
kratīšana notikusi Viktora
Sazonova mājā. Savukārt Oršā
aizturēts reģionālās vietnes
orsha.eu redaktors Igors
Kazmerčaks. Par kratīšanām
ziņo arī cilvēktiesību aizstāvju
organizācija “Lawtrend”.

ASV. Sākot ar jūlija beigām,

ASV no Afganistānas evakuēs
tūkstošiem afgāņu tulku, kā
arī daudz citu cilvēku, kas
palīdzējuši Savienoto Valstu
bruņotajiem spēkiem, pavēstīja
ASV administrācijas augsta
amatpersona. Daudzi afgāņu
tulki, kas aizvadīto 20 gadu laikā
ir strādājuši ar ASV un NATO
spēkiem, bažījas par talibu
atriebību. Atbilstoši dažām
prognozēm, kvalificēties varētu
aptuveni 18 000 cilvēku, bet pēc
aplēsēm, ņemot vērā šos cilvēkus
un viņu ģimenes locekļus,
kopējais evakuējamo skaits
varētu sasniegt 100 000.

Polijā ieviestā tiesnešu

disciplinārsodīšanas sistēma
ir pretrunā Eiropas Savienības
tiesību aktiem, vakar nosprieda
ES Tiesa. Šis tiesas lēmums
ir kārtējā epizode jau sešus
gadus ilgstošajā strīdā un otrs
svarīgais spriedums nedēļas
laikā. Tas pieņemts pēc
Polijas Konstitucionālās tiesas
trešdienas lēmuma, ka ES Tiesas
pagaidu rīkojumi attiecībā uz
nacionālo tieslietu sistēmu un
konstitūciju nav saistoši. Eiropas
Komisija bija sūdzējusies tiesā,
ka Polija novirzījusies no likuma
varas stūrakmeņiem, kas veido
ES līguma pamatu.
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16. jūlijā
622. Pravietis Muhameds
sāka ceļu no Mekas uz
Medinu. Šis notikums
iezīmē islāma kalendāra
sākumu.

1661. Stokholmas banka
izdeva pirmās banknotes
Eiropā.

1872. Dzimis

norvēģu pētnieks Roalds
Amundsens.

1969. Vēsturiskajā

misijā uz Mēnesi devās
amerikāņu kosmosa kuģis
“Apollo 11” ar astronautiem
Nīlu Ārmstrongu, Bazu
Oldrinu un Maiklu Kolinsu.

1979. Atkāpās Irākas

prezidents Hasans al Bakrs,
pie varas nāca Sadams
Huseins.
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