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niekos tika uzņemta pirmā 
sieviete.

1961. Vācijas Demokrā-
tiskā Republika slēdza robe-
žu starp Berlīnes austrumu 
un rietumu sektoru.
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Latvija. Šogad pirmajā pusga-
dā reģistrēti 16 778 mirušie, kas 
ir par 2759 jeb 19,7% vairāk nekā 
pagājušā gada sešos mēnešos un 
divreiz vairāk nekā jaundzimu-
šo, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes provizoriskie dati. 2021. 
gada pirmajos sešos mēnešos 
reģistrēts 8351 bērns, kas ir par 
606 jaundzimušajiem mazāk nekā 
pērn attiecīgajā periodā. Dabiskais 
pieaugums Latvijā saglabājas 
negatīvs. 2021. gada 1. jūlijā 
provizoriskais iedzīvotāju skaits 
Latvijā ir 1,882 miljoni.

Grieķijā lietusgāzes ievēroja-
mi atvieglojušas cīņu ar uguns-
grēkiem Evijas salā un Pelopo-
nēsas pussalā. Sausums bija 
galvenais iemesls postošajiem 
ugunsgrēkiem, kas izdedzinājuši 
vairāk bekā 90 000 hektāru mežu 
un lauksaimniecības zemes un 
nopostījuši tūkstošiem māju. 
Gājuši bojā arī daudzi dzīvnieki. 
Ugunsdzēsēji tomēr brīdināja, 
ka briesmas vēl nav garām. 
Liesmas turpina degt zem zemes 
virskārtas, un var izcelties jauni 
ugunsgrēki. Daudzviet arī pūš 
spēcīgs vējš.

Krievijas izmeklēšanas ko-
miteja izvirzījusi Kremļa kritiķim 
Aleksejam Navaļnijam jaunu 
apsūdzību, kas, kā bažījas viņa at-
balstītāji, var pagarināt Navaļnija 
ieslodzījuma laiku. Izmeklēšanas 
komiteja, kas izmeklē nopietnus 
noziegumus, paziņoja, ka apsū-
dzējusi Navaļniju par bezpeļņas 
organizācijas radīšanu, kas pār-
kāpj pilsoņu tiesības. Izmeklētāji 
paziņojuši, ka Navaļnija Korupcijas 
apkarošanas fonds iedrošina 
pilsoņus rīkoties pretlikumīgi un 
Navaļnijs aicinājis krievus pieda-
līties protestos, lai gan zinājis par 
to nelikumīgo dabu. Tuvojoties 
Krievijas parlamenta vēlēšanām 
septembrī, varasiestādes pastipri-
nājušas spiedienu pret organizāci-
jām un aktīvistiem, kas saistīti ar 
Navaļniju.

Vācijas koalīcijas aprises nav paredzamas
Vācijas konservatīvie pie-

dzīvojuši krasu popularitātes 
kritumu, un pieaug iespējas, 
ka pēc septembrī gaidāma-
jām Bundestāga vēlēšanām 
valdību nāksies veidot kādai 
no iekšēju pretrunu plosītās 
trīspartiju koalīcijas partijām.

Saskaņā ar aptauju, kuru 
veicis sabiedrisko pētījumu un 
statistikas analīzes institūts “For-
sa”, atbalsts kristīgajiem demo-
krātiem (CDU) un viņu Bavārijas 
māsaspartijai Kristīgi sociālajai 
savienībai (CSU) nedēļas laikā 
krities par trīs procentpunktiem, 
un par konservatīvajiem gatavi 
balsot vairs tikai 23% vāciešu. Tas 
ir ievērojami mazāk nekā 30,2% 
balsu, kurus CDU/CSU izcīnīja ie-
priekšējās Bundestāga vēlēšanās, 
kas notika 2017. gadā, lai gan jau 
toreiz tas bija vājākais konserva-
tīvo sniegums kopš Federatīvās 
Republikas dibināšanas.

Jaunais CDU līderis Armīns 
Lašets, kurš pretendē kļūt par 
Angelas Merkeles pēcteci arī 
kanclera krēslā, jau kopš aprīļa, 
kad oficiāli tika izvirzīts par kon-
servatīvo kandidātu uz valdības 
vadītāja amatu, sastopas ar grū-
tībām pārliecināt vēlētājus par 
savu piemērotību šim postenim. 
Mēģinājums izmantot postošos 
plūdus, kas jūlijā skāra Vācijas 
rietumu reģionus, lai parādītu sevi 
kā spējīgu krīžu risinātāju, šķiet, ir 
panācis pretējo rezultātu, izsaucot 
nopietnu satraukumu konservatī-
vo nometnē par Lašeta kampaņas 
ievirzi. Šobrīd tikai 12% aptaujāto 
vēlas viņu redzēt kanclera krēslā. 

Saskaņā ar aptauju rezultā-
tiem Bundestāgā, pārvarot 5% 
barjeru, domājams, iekļūs septi-
ņas partijas. Sociāldemokrātiem 
(SPD), kuru līdera Olafa Šolca 
kampaņa izrādījusies negaidīti 
veiksmīga, izdevies panākt zaļos, 

un šobrīd par SPD gatavi balsot 
jau 19% vāciešu. Lai gan tas ir 
augstākais popularitātes līmenis, 
kādu SPD sasniedzis kopš 2018. 
gada aprīļa, tas joprojām ir ievē-
rojami zemāks nekā partijas snie-
gums 2017. gada vēlēšanās, kad 
tā ieguva 24,6% balsu, ko tolaik 
novērtēja kā vispazemojošāko sa-
kāvi, kādu sociāldemokrāti cietuši 
kopš Otrā pasaules kara beigām. 
Tomēr Šolcs, kas šobrīd ieņem 
finanšu ministra un vicekanclera 
amatu Merkeles valdībā, ar 26% 
atbalstu izvirzījies vadībā starp 
kanclera amata kandidātiem.

Tikai pirms dažiem mēne-
šiem eksperti bija gatavi derēt, 
ka nākamo Vācijas valdību vei-
dos CDU/CSU kopā ar zaļajiem, 
kuru popularitāte strauji kāpa, 
pieaugot vēlētāju bažām par glo-
bālo sasilšanu. Taču kopš tā laika 
atbalsts zaļajiem ir atkal sarucis, 
jo partijas kandidāte uz kanclera 

amatu Annalēna Bērboka pama-
nījusies ievērojami iedragāt savu 
vēl nesen nevainojamo reputāciju. 
Tomēr 20% atbalsts, ko joprojām 
bauda zaļie, vairāk nekā divkārt 
pārsniedz tos 8% balsu, ko vides 
aizstāvji spēja izcīnīt 2017. gadā.

Liberālā Brīvo demokrātu 
partija var cerēt uz 12% balsu, 
un tās līderis Kristiāns Linders 
jau sācis sev piemērot finanšu mi-
nistra krēslu. Savukārt vēl 10% 
vāciešu grasās balsot par labējo 
eiroskeptiķu partiju “Alternatīva 
Vācijai”, kamēr 7% dod priekšroku 
kreiso ekstrēmistu partijai “Die 
Linke”. Šī sadrumstalotā politiskā 
ainava liedz jebkādu skaidrību 
par nākamās koalīcijas sastāvu 
un paver ceļu veseliem četriem 
iespējamiem koalīcijas modeļiem, 
tostarp arī kombinācijām, kas at-
stāj ārpusē konservatīvos. Laik-
raksts “Bild” šos aptaujas rezultā-
tus jau raksturojis kā “šokējošus”.w

Irāka repatriējusi savus pilsoņus Pieņem pretrunīgi  
vērtēto mediju likumu

Ģirģeni izstājas
Saeimas deputāts Kaspars 

Ģirģens un viņa brālis, bijušais 
iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 
izstājušies no partijas “Par cilvē-
cīgu Latviju” (PCL) jeb “KPV LV” 
Saeimas frakcijas.  Abi politiķi ie-
cerējuši veidot jaunu partiju, par 
ko sīkāka informācija sekošot 
pēc dažām nedēļām, pastāstīja 
Kaspars Ģirģens. Deputāts prog-
nozēja, ka topošajai partijai būs 
nepieciešamais vismaz 200 biedru 
skaits tās dibināšanai.

Vaicāts par tālāko darbību 
Saeimā, Kaspars Ģirģens norādī-
ja, ka sadarbība opozīcijas līmenī 
turpinās. Piemēram, ja tiks pie-
ņemts likumprojekts par tiesībām 
atlaist no darba nevakcinētos, tad 
opozīcijai būs jākoordinējas 34 
balsu savākšanā, lai virzītos 
uz likumprojekta nodošanu 
izlemšanai referendumā. 
Kaspars Ģirģens turpmāk strā-
dās kā pie frakcijām nepiederošs 
deputāts. “Par cilvēcīgu Latviju” 
jeb “KPV LV” Saeimas frakcijas 
lielums 13. Saeimas sasaukuma 
laikā samazinājies no 16 līdz pie-
ciem deputātiem.w

Parādē par godu Kolumbijas armijas dienai gatavi piedalīties arī rūpīgi maskēju-
šies karavīri.

Maskējušies

Irāka ir repatriējusi no Balt-
krievijas 370 savus pilsoņus, kas 
bija cerējuši nelegāli šķērsot Lie-
tuvas robežu, lai iekļūtu Eiropas 
Savienībā. Pagājušajā nedēļā Ba-
gdāde paziņoja, ka aptur lidoju-
mus uz Baltkrieviju, lai apturētu 
nelegālās imigrācijas plūsmu un 
“pasargātu Irākas pilsoņus, kas 
kļuvuši par kontrabandas tīklu 
upuriem”.

Irākas Ārlietu ministrijas pār-
stāvis Ahmeds as Sahafs pavēstī-
jis, ka ar īpašu avioreisu Bagdādē 
no Minskas nogādāti 240 irākieši, 
bet dienu iepriekš – 130. Tiks 

organizēti vēl citi speciālie 
avioreisi, lai nogādātu dzim-
tenē irākiešus, kas šobrīd 
iestrēguši pie Baltkrievijas 
robežas ar Lietuvu, lai gan to 
skaits nav zināms, “jo robeža ir 
ļoti gara,” piebildis as Sahafs.

ES šonedēļ paziņoja, ka ievē-
rojami samazinājies pārtverto 
nelegālo imigrantu skaits, kas 
ierodas no Baltkrievijas, jo Irāka 
apturējusi regulāros lidojumus 
no Bagdādes uz Minsku. Lietuva 
apsūdzējusi Minsku par nelegā-
lo imigrantu novirzīšanu uz tās 
robežu.w

Polijas parlamenta apakšpalā-
ta Seims pieņēma jaunu likumu, 
kas, kā apgalvo kritiķi, ierobežos 
mediju brīvību un kaitēs attiecī-
bām ar ASV. Jaunais likums neļaus 
uzņēmumiem no valstīm, kas at-
rodas ārpus Eiropas Ekonomiskās 
zonas, būt kontrolpaketes turētā-
jiem Polijas mediju kompānijās.

Saskaņā ar to ASV grupa “Dis-
covery” būs spiesta pārdot savu 
akciju vairākuma paketi TVN – 
vienā no Polijas lielākajiem pri-
vātajiem telekanāliem, kura ziņu 

kanāls TVN24 bieži kritizē Polijas 
valdību. Kritiķi uzskata, ka šis 
likums paver iespēju kādai 
valsts kontrolētai kompāni-
jai pārņemt kontroli pār TVN. 
Reģionālo laikrakstu grupu “Pol-
ska Press” jau ir pārņēmis valsts 
enerģētikas milzis “PKN Orlen”.

Tūkstošiem cilvēku Polijā iz-
gāja demonstrācijās, protestējot 
pret šī likuma projektu. To ir asi 
kritizējusi arī Vašingtona, kas brī-
dinājusi, ka tas var negatīvi ietek-
mēt ārvalstu investīcijas Polijā.w


