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12. augustā
30. g.p.m.ē. Pēc sakāves 
kaujā pret romiešiem 
pašnāvību izdarīja Ēģiptes 
valdniece Kleopatra.

1851. Izgudrotājs Īzaks 
Singers ieguva patentu uz 
šujmašīnu.

1930. Dzimis amerikāņu 
uzņēmējs un filantrops 
Džordžs Soross.

1964. Rasistiskās 
politikas dēļ Dienvidāfrikas 
Republiku izslēdza no 
olimpiskās kustības.

2000. Krievijas 
atomzemūdene “Kursk” 
pēc sprādziena nogrima 
Barenca jūrā, aiznesot 
dzelmē visu 118 apkalpes 
locekļu dzīvības.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Dienestu Nacionālajos bru-
ņotajos spēkos, iespējams, pār-
trauks 33 karavīri, kuri atteicās 
vakcinēties pret Covid-19, sacīja 
NBS komandieris Leonīds Kal-
niņš.  Iepriekš NBS komandieris 
deva pavēli vēl nevakcinētiem 
karavīriem līdz 1. augustam iz-
lemt – potēties vai atstāt dienestu. 

NBS līdz šim pret Covid-19 
vakcinēti aptuveni 97% per-
sonāla. Atlikušajos 3% ietilpst 
tie, kuri Covid-19 pārslimojuši, 
un tie 33 karavīri, kuri, iespē-
jams, pametīs bruņotos spēkus. 
Covid-19 pārslimojošie karavīri 
vakcinēsies 180 dienas pēc vī-
rusa izslimošanas, jo tā iesaka 
mediķi. Kalniņš sacīja, ka tie 
karavīri, kuri atteikušies vakci-

nēties, nevarēs turpināt dienestu, 
un atkārtoti pauda, ka NBS var 
dienēt tikai pret Covid-19 vakci-
nēti karavīri. “Līdz 1. augustam 
viņiem bija laiks, un tagad ir ie-
sākta disciplināra procedūra. Pro-
tams, šīs procedūras nobeigumā 
viņi tiks atvaļināti,” atzīmēja NBS 
komandieris. 

Savukārt NBS civilo darbi-
nieku vidū vakcinācijas līmenis 
sasniedzis 80%, bet Zemessar-
dzē vakcinācijas aptvere sasniedz 
42%. Kalniņš gan atzīmēja, ka ci-
vilajiem darbiniekiem un zemes-
sargiem vakcinācija nav obligāta. 
Tāpat NBS komandieris atklāja, 
ka atsevišķās Zemessardzes bri-
gādēs, piemēram, Rīgā, vakcinā-
cijas līmenis ir krietni augstāks.w

Latvija. Rīgas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa vakar 
nolēma paturēt apcietinājumā 
par spiegošanu Krievijas labā 
aizdomās turēto Saeimas deputātu 
Jāni Ādamsonu. Viņam ir tiesības 
tiesas lēmumu pārsūdzēt Rīgas 
apgabaltiesā. Kriminālprocess 
pret Ādamsonu tika sākts par 
neizpaužamu ziņu nelikumīgu 
vākšanu nolūkā tās nodot ārvalstij 
vai ārvalsts organizācijai vai par 
citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai 
nodošanu ārvalsts izlūkdienestam 
tā uzdevumā. Par šādu noziegumu 
var piemērot brīvības atņemšanu 
līdz desmit gadiem.

Latvija. Likumsargi veikuši 
kratīšanu pie polittehnologa 
Jurģa Liepnieka un publicista 
Lato Lapsas, liecina abu publiskie 
paziņojumi. Liepnieks sociālajā 
tīklā Twitter raksta, ka otrdien 
likumsargi veikuši kratīšanu viņa 
mājās un darbavietā. Viņam 
izņemts dators un telefons. Arī 
Lapsa, neminot tiesībsargājošās 
iestādes nosaukumu, paziņojumā 
norāda, ka tiesībsargāšanas 
iestāžu darbinieki viņu uz vairākām 
stundām aizturējuši, kā arī veikuši 
automašīnas un dzīvesvietas 
kratīšanu. Tāpat viņš bijis spiests 
parakstīties, ka neizpaudīs nekādu 
informāciju par “jau kārtējo 
safabricēto kriminālprocesu”.

Igaunijā Veselības 
departaments izsludinājis 
ārkārtējo situāciju veselības 
aprūpes jomā. “Šobrīd plānveida 
medicīniskās palīdzības sniegšana 
vēl nav traucēta, bet diemžēl 
atkal esam nonākuši situācijā, 
kad slimnīcās jāparedz papildu 
gultasvietas Covid-19 pacientiem,” 
norādījis departamenta 
ģenerāldirektors Illars Lanno. 
Pēc viņa teiktā, pašlaik slimnīcās 
nonāk galvenokārt pacienti, kuri 
nav vakcinēti pret Covid-19. “Tas 
ļauj cerēt, ka nepieciešamība 
pēc ārstēšanās stacionārā būs 
mērenāka salīdzinājumā ar 
iepriekšējā koronavīrusa viļņa 
maksimumu,” uzskata Lanno.

Nekārtības dēvē par koordinētām 
pretvalstiskām akcijām

Otrdien notikušās nekār-
tības gan pie Lietuvas Sei-
ma ēkas Viļņā, gan nelegālo 
migrantu nometnē Šalčinin-
ku rajona Rūdninku poligonā 
bija organizētas un savstar-
pēji koordinētas akcijas, kas 
vērtējamas kā pretvalstiska 
darbība, paziņojusi iekšlietu 
ministre Agne Bilotaite.

“Redzam divas labi orga-
nizētas akcijas – vienu pie Lie-
tuvas Republikas Seima un vēl 
citus notikumus Rūdninkos –, 
kas liecina par organizēšanu un 
koordinēšanu,” viņa sacījusi žur-
nālistiem. “Tas, ko mēs redzam, 
ir hibrīduzbrukums. Ņemot vērā 
to, kas norisinās nelegālās mig-
rācijas kontekstā, kad mūsu spēki 
jākoncentrē pie robežas un ap-
sargājamajiem objektiem, šādas 
nesankcionētas iniciatīvas vien-

nozīmīgi nav nekāda pilsonisku-
ma izpausme, bet labi organizēta 
pretvalstiska darbība, kuras dēļ 
mums nākas novirzīt savus spē-
kus no citiem objektiem,” norā-
dījusi ministre, gan konkrēti ne-
minot, kas šīs akcijas organizējis.

Otrdienas vakarā nekārtības 
izcēlās pie Seima ēkas Viļņā, kur 
dienas gaitā pulcējās vairāki tūk-
stoši cilvēku, lai protestētu pret 
valdības plāniem noteikt sting-
rus ierobežojumus cilvēkiem, kuri 
nav vakcinējušies pret Covid-19 
vai testējušies. Seims gan otrdien 
ārkārtas sesijā risināja gluži citus 
jautājumus, kas saistīti ar nele-
gālās migrācijas krīzi.

Vakarpusē, beidzoties Seima 
sēdei un oficiāli atļautajam pro-
testa akcijas laikam, vairāki simti 
cilvēku bloķēja visas parlamenta 
ēkas izejas un vārtus uz iekšējo 

pagalmu, kur deputāti novieto 
savus automobiļus, izkliedza ap-
vainojumus gan politiķiem, gan 
žurnālistiem, turklāt daļa no 
viņiem izturējās visai agresīvi. 
Nekārtības izvērtās sadursmēs 
– policija izmantoja asaru gāzi un 
pret dažiem mītiņotājiem lietoja 
spēku, savukārt daži protestētāji 
policistiem meta ar ūdens pude-
lēm un akmeņiem un izmanto-
ja signālraķetes. Policistiem ar 
vairogiem pamazām virzoties uz 
priekšu un izmantojot asaru gāzi, 
pēdējie nekārtību dalībnieki tika 
izklīdināti ap diviem naktī.

Policija paziņojusi, ka saistībā 
ar nekārtībām aizturēti 26 cil-
vēki un cietuši 15 policisti, trīs 
no viņiem nogādāti slimnīcā, 
cietušajiem bijušas vajadzīgas 
arī operācijas. Pēc iekšlietu mi-
nistres teiktā, viņai nav ziņu, ka 

nekārtību laikā būtu cietis kāds 
no to dalībniekiem.

Tikmēr Rūdninku poligonā, 
kur izmitināti vairāki simti pē-
dējā laikā pie Baltkrievijas robe-
žas aizturēto nelegālo migrantu, 
otrdien vēlu vakarā izcēlās ne-
kārtības, kuras izdevās savaldīt 
policijas un Sabiedrības drošības 
dienesta spēkiem, piesaistot palī-
gā robežsardzes helikopteru. No 
poligona teritorijas vakarā izbēga 
aptuveni 20 migrantu, kurus vē-
lāk izdevās aizturēt.

Kā uzsvērusi Bilotaite, valstij 
jākoncentrē visi spēki, lai nodro-
šinātu normālu Seima darbu. Pēc 
viņas sacītā, otrdien parlamentā 
pieņemti Lietuvas nacionālajai 
drošībai būtiski lēmumi, un šādā 
brīdī rīkotas protesta akcijas lie-
cina par “apzinātu un organizētu 
vēršanos pret Lietuvas valsti”.w

Vācijā tūkstošiem cilvēku 
nāksies atkārtoti veikt vakci-
nāciju pret Covid-19, jo policijas 
veiktā izmeklēšanā atklāts, ka 
Sarkanā Krusta medmāsa viņiem 
vakcīnas vietā, iespējams,  inji-
cējusi fizioloģisko šķīdumu. Sāls 
šķīdums cilvēka organismam ir 
pilnīgi nekaitīgs, taču potētie 
cilvēki nav ieguvuši aizsardzību 
pret koronavīrusu.

Medmāsa tiek turēta aiz-
domās par to, ka agrā pavasarī 
vakcinācijas centrā Frīzlandē, 
lauku reģionā Ziemeļjūras pie-
krastē, īstās Covid-19 vakcīnas 
vietā cilvēkiem injicējusi fizio-
loģisko šķīdumu. Varas iestādes 
ziņo, ka no šādas rīcības varētu 
būt cietuši aptuveni 8600 cil-
vēku. Lielākā daļa iedzīvotāju, 
kuri vakcinējās martā un aprīlī, 
kad, visticamāk, notika vakcīnu 
apmaiņa, ir vecuma grupā virs 
70 gadiem un viņiem ir augsts 
Covid-19 infekcijas risks.

Sākotnēji tika ziņots, ka 

krāpšana skārusi tikai sešas 
“BioNTech”/”Pfizer” vakcīnas de-
vas. Medmāsa esot nejauši nome-
tusi zemē ampulu ar vakcīnu un 
centusies slēpt šo negadījumu, 
aizstājot vakcīnu ar fizioloģisko 
šķīdumu. Taču ar laiku atklājies, 
ka krāpšanas mērogs bijis daudz 
plašāks. Policijas izmeklētāji no-
rāda, ka aptuveni 40 gadu ve-
cās medmāsas, kuras vārds 
pagaidām netiek izpausts, 
motīvs nav skaidrs. Tomēr 
varas iestādes atklāj, ka viņa so-
ciālajos medijos ir dalījusies ar 
skeptiskiem uzskatiem par vak-
cināciju. Sieviete nesadarbojas ar 
izmeklētājiem.

Šis nav vienīgais gadījums, 
kad atklāta krāpniecība vakcinā-
cijā. Vismaz 800 cilvēki maijā un 
jūnijā saņēma viltotu koronavīru-
sa vakcīnu injekcijas Ugandā, un 
šīs Āfrikas valsts varas iestādes 
norāda, ka arī šajā gadījumā ir 
iesaistīti negodīgi veselības sis-
tēmas darbinieki.w

ASV prezidents Džo Baidens 
paziņojis, ka nenožēlo savu lē-
mumu izvest Savienoto Valstu 
karaspēku no Afganistānas, kur 
pēdējās dienās talibi ieņem aiz-
vien vairāk provinču galvaspil-
sētu, un uzsvēris, ka afgāņiem 
tagad jācīnās pašiem. “Viņiem 
jāgrib cīnīties. Viņu ir vairāk nekā 
“Taleban”,” piebilda ASV prezi-
dents. Baidens sacīja, ka Savie-
notās Valstis pildīs apņemšanos 
atbalstīt Afganistānas valdības 
spēkus ar triecieniem no gaisa, 
piegādāt tiem pārtiku un aprī-
kojumu, kā arī finansēt valdības 
spēku algas.

Kopš pagājušās nedēļas 
islāmistu grupējums “Tale-
ban” ieņēmis jau deviņas no 
34 valsts provinču galvaspil-
sētām. Pašlaik talibu mērķis ir 
ieņemt Mazārešarīfu, lielāko pil-
sētu valsts ziemeļos. Vakar Ma-
zārešarīfā ieradās Afganistānas 
prezidents Ašrafs Gani, lai koordi-
nētu pilsētas aizsardzību. Tikmēr 
Austrija, Beļģija, Dānija, Vācija, 
Grieķija un Nīderlande aicināju-
šas Eiropas Komisiju neapturēt 
afgāņu nelegālo imigrantu depor-
tēšanu, kaut arī talibi Afganistānā 
iekaro arvien jaunas teritorijas un 
nostiprina savas pozīcijas.w

ASV Virdžīnijas štatā norisinājies lielākais nāriņu saiets 
“MerMagic Con”. Kļūt par nāru nav lēti – entuziasti par 
asti un tērpu tērē daudzus tūkstošus dolāru.

Vakcīnas vietā – fizioloģiskais šķīdums

Nāriņas

Nevakcinētie karavīri armiju pametīs

Nenožēlo lēmumu


