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ĪSUMĀ

20. jūlijā
1822. Dzimis austriešu 
zinātnieks, mūsdienu 
ģenētikas pamatlicējs 
Gregors Mendels.

1941. Padomju līderis 
Staļins apvienoja Iekšlietu 
un Nacionālās drošības 
komisariātus, izveidojot 
bēdīgi slaveno padomju 
slepenpoliciju NKVD.

1960. Par Ceilonas 
premjerministri tika 
ievēlēta Sirimavo 
Bandaranaike, kļūstot par 
pasaulē pirmo sievieti, kas 
ievēlēta par kādas valdības 
vadītāju. 

1969. ASV astronauts 
Nīls Ārmstrongs, izkāpjot 
uz Mēness, spēra “mazu 
soli cilvēkam, bet milzīgu 
lēcienu cilvēcei”.

1974. Pēc Grieķijas 
militārās huntas atbalstīta 
apvērsuma Kipras salas 
ziemeļdaļā iebruka Turcijas 
spēki. 

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.
FOTO – AFP/LETA

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

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 
veiktajā aptaujā par attieksmi 
pret obligātu izglītības nozarē 
strādājošo vakcinēšanu pret 
Covid-19 secināts, ka 43% 
aptaujāto jau ir potējušies, taču 
35% aptaujāto kategoriski iebilst 
pret Covid-19 vakcināciju. LIZDA 
jau iepriekš vairākkārt publiski 
pauda savus iebildumus pret 
obligātu vakcināciju. 

Latvija. Zāļu valsts aģentūras 
(ZVA) direktora atlases komisija 
pieņēmusi lēmumu konkursu 
noslēgt bez rezultāta.  Izvērtējot 
pretendentus, atlases komisija 
pieņēma lēmumu nevirzīt 
nevienu no konkursa dalībniekiem 
uz trešo atlases kārtu. 5. maijā 
Ministru kabinets lēma, ka ZVA 
direktoram Svenam Henkuzenam 
ir piemērojams disciplinārsods 
(pazemināšana amatā uz trim 
gadiem) par iespējamu amata 
pienākumu nepildīšanu, nolaidīgu 
vai nekvalitatīvu pildīšanu 
saistībā ar Covid-19 vakcīnu 
iepirkumiem, kas tika veikti līdz 
šā gada 8. janvārim.

Krievija veikusi virsskaņas 
spārnotās raķetes “Cirkon” 
izmēģinājumu. No kuģa “Admiral 
Gorshkov” Baltajā jūrā izšautā 
raķete trāpīja sauszemes 
mērķī Barenca jūras krastā, 
kas atradās vairāk nekā 350 
kilometru attālumā. Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins 
2018. gada martā paziņoja, ka 
virsskaņas spārnotās raķetes ir 
jaunās paaudzes ieroči, kas var 
aizsniegt gandrīz jebkuru punktu 
uz Zemeslodes un spēj izvairīties 
no ASV pretraķešu aizsardzības 
sistēmu.

Ieguvi palielinās
Pasaules lielākās naftas ra-

žotājvalstis vienojušās no au-
gusta turpināt ieguves apjomu 
mērenu palielināšanu. Naftas 
ražotājvalstu organizācija OPEC 
un tās sabiedrotie vienojās katru 
mēnesi paaugstināt ieguves apjo-
mu par 400 000 barelu dienā, lai 
tādējādi veicinātu pasaules 
ekonomisko atlabšanu pēc 
pandēmijas. “Tirgus attīstība” 
atkal tiks izvērtēta decembrī. 
Vienošanās paredz ieguves apjo-
mu ierobežošanas galīgo termiņu 
pārcelt no 2022. gada aprīļa līdz 
gada beigām. Kā ziņots, konflikta 
dēļ starp pasaules lielāko naftas 
eksportētājvalsti Saūda Arābiju 
un Arābu Apvienotajiem Emirā-
tiem jūlija sākumā OPEC+ locekļu 
sarunas par turpmāku ieguves 
ierobežojumu mīkstināšanu no-
nāca strupceļā. OPEC+, kas ie-
tver arī Krieviju, kopš maija sāka 
pakāpeniski palielināt ieguves 
apjomus, kuri tika krasi sama-
zināti, kad Covid-19 pandēmijas 
dēļ strauji kritās pieprasījums.w

Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā norisinājies sestais SUP dēļu braucēju festivāls.

Anglijā atcelta lielākā daļa 
Covid-19 dēļ noteikto ierobe-
žojumu, tai skaitā sejas masku 
valkāšana un sociālā distan-
cēšanās. Turpmāk vairs nebūs 
ierobežojumu tam, cik daudz 
cilvēku var satikties vai apmek-
lēt pasākumus. Sejas maskas 
ieteikts valkāt vien dažās vie-
tās, bet tas vairs nav noteikts ar 
likumu. Ierobežojumu atcel-
šana notikusi par spīti tam, 
ka Covid-19 vīrusa “delta” 
paveida izplatība Lielbritā-
nijā joprojām turpinās. Daži 
zinātnieki prognozē, ka Apvie-
notajā Karalistē inficēto skaits, 
kas pašlaik ir aptuveni 50 000 
diennaktī, vēlāk vasarā varētu 
sasniegt 200 000 diennaktī.

Viens no pētniekiem teleka-
nālam “Sky News” atzinis, ka 
Apvienotā Karaliste tuvojas līdz 

šim lielākajam uzliesmojumam, 
kāds pieredzēts. Tikmēr dažādi 
modeļi liecina, ka, pateicoties 
iedzīvotāju vakcinācijas prog-
rammai, Covid-19 saslimušo 
hospitalizācija, nopietna saslim-
šana un nāves gadījumu skaits 
vienalga būs zemākā līmenī, 
nekā tas bija iepriekšējo uzlies-
mojumu maksimālajos punktos.

Apvienotajā Karalistē šobrīd 
pret Covid-19 pilnībā vakcinēju-
šies ir vairāk nekā 68% pieau-
gušo. Lielbritānijas premjermi-
nistrs Boriss Džonsons uzsvēris, 
ka šobrīd ir īstais brīdis atcelt 
ierobežojumus, tomēr mudinājis 
iedzīvotājus būt piesardzīgiem. 
Ar Covid-19 ir inficējies Lielbri-
tānijas veselības ministrs Sa-
džids Džavids, un Džonsonam 
kā viņa kontaktpersonai ir jā-
ievēro pašizolācija.w

Lietuva vienojusies ar Eiropas 
Savienības robežsardzes aģen-
tūru “Frontex” par papildspēku 
izvietošanu pie Baltkrievijas ro-
bežas, pār kuru pēdējā laikā no 
kaimiņvalsts ieplūst liels skaits 
nelegālo migrantu, paziņojusi 
iekšlietu ministre Agne Bilotaite. 
“Tas ir ļoti nepārprotams vēstī-
jums, ka Lietuva nav viena,” viņa 
sacīja pēc tikšanās ar “Frontex” 
izpilddirektoru Fabrisu Ležerī.

Savukārt Ležerī norādīja, ka 
viens no viņa vizītes galvenajiem 
mērķiem ir savām acīm redzēt 
reālo situāciju un novērtēt, kāda 
palīdzība Lietuvai nepieciešama. 
“Mēs saprotam, ka jūsu valsts 
cieš no nelegālās migrācijas se-
kām. No savas puses mēs varam 
sniegt ekspertu palīdzību migrā-

cijas un migrantu atpakaļnosūtī-
šanas jautājumos. Esam šeit, lai 
palīdzētu jums šajā sarežģītajā 
situācijā un apliecinātu savu so-
lidaritāti,” viņš sacīja.

Pašlaik Lietuvas un Balt-
krievijas robežu kopā ar lie-
tuviešu robežsargiem jau ap-
sargā 26 kolēģi no “Frontex”, 
viņu skaits tiks palielināts līdz 
60. Kopumā aģentūra plāno uz 
Lietuvu, Latviju un Poliju norī-
kot līdz 200 cilvēkiem. Lietuva 
parakstījusi atbalsta pasākumu 
plānu arī ar Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroju. Lietuvā varētu 
ierasties migrācijas eksperti un 
tulki, lai palīdzētu ātrāk apstrā-
dāt patvēruma pieteikumus, kā 
arī apspriest jautājumu par viņu 
atgriešanos izcelsmes valstīs.w

Studētgribētāju skaits saglabājas augsts
Noslēdzoties pieteikša-

nās periodam pamatstudiju 
programmās, redzams, ka 
studētgribētāji šogad augstu 
vērtējuši studijas medicīnas, 
tiesību zinātnes, komunikā-
cijas un arī inženierijas jo-
mās

Rīgas Stradiņa universitātes 
(RSU) pārstāvji atklāja, ka RSU 
šogad jaunos studentus uzņem 
kopumā 62 studiju programmās 
sociālajās zinātnēs, medicīnā un 
veselības aprūpē latviešu valodā. 
RSU šogad saņēma vairāk nekā 
7800 pieteikumu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, šogad par 10% 
ir audzis unikālo RSU reflektantu 
skaits, proti, augstskola saņēma 

pieteikumus no 2845 personām.
Latvijas Universitātes rek-

tors Indriķis Muižnieks medi-
jus informēja, ka uzņemšanas 
rezultātus vērtē kā ļoti labus. 
Viņaprāt, aizvadītais attālinā-
to mācību gads nav mazinājis 
jauniešu vēlmi iegūt augstāko 
izglītību. “Tā ir laba zīme ne ti-
kai augstskolai, bet arī sabied-
rībai kopumā,” pauda rektors. 
Muižnieks arī norādīja, ka kup-
lais pieteikumu skaits studiju 
programmā “Ārstniecība” liecina, 
ka topošie mediķi augstu vērtē 
iespējas izmantot jauno Zinātņu 
mājas infrastruktūru, sinerģiju 
ar daudzveidīgo universitātes 
dabas un sociālo zinātņu eko-

sistēmu.
Savukārt Rīgas Tehniskās 

universitātes Ārējās komunikā-
cijas nodaļas projektu vadītāja 
Lāsma Vaivare atklāja, ka inte-
rese par studijām ir tāda pati kā 
pēdējos trīs gadus – populārā-
kās joprojām ir ar informācijas 
tehnoloģijām un datorsistēmām 
saistītas programmas, kā arī 
arhitektūra, būvniecība, uzņē-
mējdarbība un vadība, muitas 
un nodokļu administrēšana, kā 
arī telekomunikācija, medicīnas 
inženierija un fizika.

Arī šogad, otro gadu pēc kār-
tas, augstskolas ir saņēmušas 
augstu reflektantu pieteikumu 
skaitu dažādās studiju program-

mās. Pērn augstskolas saņēma 
lielāko pieteikumu skaitu pēdējo 
piecu gadu laikā – 10 296 pietei-
kumus, un arī šogad reflektan-
tu skaits ir saglabājies gandrīz 
tikpat augsts – saņemti 10 182 
pieteikumi, no kuriem 9376 jeb 
92,1% ir apstiprināti pirmajā 
prioritātē.

Kā katru gadu, nemainīga 
pieteikumu skaita līdere ir LU. 
Šajā augstskolā apstiprināti 
jau 4840 reflektantu pieteiku-
mi, savukārt kopumā saņemti 
19 086 pieteikumi visās priori-
tātēs. Otrajā vietā ierindojusies 
RTU, bet trešā ir Rīgas Stradiņa 
universitāte. No reģioniem līdere 
ir Daugavpils Universitāte.w
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