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5. augustā
1772. Sākās pirmā 
Polijas dalīšana.

1914. Klīvlendā, 
ASV, uzstādīts pirmais 
elektriskais luksofors.

1930. Dzimis ASV 
astronauts Nīls Ārmstrongs.

1962. Nomira ASV 
kinoaktrise Merilina Monro.

1962. Tika arestēts 
Nelsons Mandela, kurš 
turpmākos 27 gadus 
pavadīja cietumā.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Saeimas deputātu 
vairākums vakar ārkārtas 
sēdē lēma nodot skatīšanai 
atbildīgajai Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas 
komisijai ieceri no 1. oktobra 
dot darba devējiem tiesības 
atlaist darbiniekus, kuri nebūs 
ieguvuši Covid-19 sertifikātu, kā 
arī noteikt dažas profesijas, kurās 
Covid-19 sertifikāts ir obligāts. 
Sākot skatīt likumprojektu 
pirmajā lasījumā, deputāti 
nobalsoja, lai to atzītu par 
steidzamu. Lai grozījumi stātos 
spēkā, par tiem divos lasījumos 
būs jālemj Saeimai.

Latvija. Vakar 
Saeimas deputāti lēma 
no plenārsēdes darba 
kārtības izņemt vakcinācijas 
loterijas likumprojektu. Par 
likumprojekta izslēgšanu no 
darba kārtības balsoja 59 
deputāti, bet pret šo ieceri bija 
28 parlamentārieši. Iepriekš 
bažas par šo likumprojektu 
pauda Jaunā konservatīvā 
partija (JKP), sakot, ka viens 
no neskaidrajiem jautājumiem 
saistīts ar vakcinācijas loterijai 
paredzēto finansējumu, 
liela daļa no kura paredzēta 
publicitātes un tamlīdzīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai. 
Neskaidras esot arī atsevišķas 
likumprojekta juridiskās 
nianses. Saskaņā ar koalīcijas 
līgumu JKP ir tiesības prasīt 
kāda jautājuma izskatīšanas 
atlikšanu uz laiku un pārējiem 
koalīcijas partneriem šāds 
lūgums ir jārespektē.

Čehijas dienvidrietumos 
Milavčes ciemā vakar 
sadūrušies divi pasažieru 
vilcieni un avārijā gājuši bojā 
trīs cilvēki – abu vilcienu 
mašīnisti un pasažiere, bet 
ievainoti vairāki desmiti 
cilvēku. Sadursmē iesaistīti 
starptautiskais ātrvilciens 
starp Prāgu un Vācijas pilsētu 
Minheni un vietējais vilciens. 
Čehijas satiksmes ministrs 
Karels Havlīčeks sacīja, ka 
ātrvilciens nav ievērojis signālu 
un ietriecies reģionālajā 
vilcienā. Pēc viņa teiktā, avāriju, 
visticamāk, izraisīja cilvēka 
kļūda. 

Apstiprina jaunās mediju padomes locekļus
Saeima vakar ārkārtas 

sēdē apstiprināja Jāni Siks-
ni, Jāni Eglīti un Sanitu Uple-
ju-Jegermani jaunizveidotās 
Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes 
(SEPLP) locekļu amatā.

Atbildīgās Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas priekš-
sēdētājs Artuss Kaimiņš debatēs 

sacīja paldies jaunajiem un norā-
dīja, ka “visiem trim ir simbioze”. 
Tāpat viņš atzīmēja, ka visus trīs 
gaida liels darbs. “Jaunizveido-
tās padomes darbs būs izaici-
nājumu pilns. Ceru, ka padomes 
locekļi būs uz sadarbību vērsti, 
gan sastrādājoties ar Nacionālo 
elektronisko plašsaziņas līdzek-
ļu padomi (NEPLP), gan Saeimas 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisiju. Esam gatavi darīt visu 
nepieciešamo un pat vairāk, lai 
jaunā padome varētu veiksmīgi 
darboties,” sacīja Kaimiņš.

Neilgi pēc Saeimas lēmuma 
SEPLP sanāca uz pirmo sēdi, kurā 
par jaunveidojamās institūcijas 
pirmo priekšsēdētāju vienbalsī-
gi ievēlēts Jānis Siksnis. Likums 

paredz, ka SEPLP priekšsēdētāju 
ievēl uz vienu gadu.

Paziņojumā medijiem Siks-
nis uzsvēra, ka SEPLP pirmais, 
steidzamākais uzdevums ir izvei-
dot jauno institūciju, lai tā spētu 
pilnvērtīgi strādāt un pildīt tai 
uzticēto uzdevumu – mērķtiecīgi 
rūpēties par sabiedrisko mediju 
ilgtermiņa attīstību.w

Lai gan uz Latvijas – Baltkrie-
vijas robežas migrantu pieplū-
dums nav vērojams, situācija var 
strauji mainīties. Tāpēc Nacio-
nālie bruņotie spēki paplašinās 
atbalstu Valsts robežsardzei pie 
Baltkrievijas robežas. Jau šobrīd 
Valsts robežsardzei atbalstu 
sniedz Eiropas Savienības robe-
žu aģentūras “Frontex” speciālisti 
un vairāk nekā 50 zemessargu.

No 15. augusta, ņemot vērā 
Krievijas un Baltkrievijas militāro 
mācību “Zapad 2021” norisi, pie 
robežas ar Krieviju un Baltkrie-
viju norisināsies kopīgas NBS un 
Valsts robežsardzes vada lieluma 
vienību mācības, lai pastiprinātu 
savu klātbūtni pierobežā.

Saeimas Aizsardzības, iekš-
lietu un korupcijas novēršanas 
komisijas vadītājs Juris Rancāns 
norādīja, ka nekavējoties un stei-
dzami jāatjauno žoga celtniecība 
uz Latvijas un Baltkrievijas ro-
bežas. Par to nākamajā nedēļā 
spriedīs Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komi-
sijas izbraukuma sēdē. Deputāts 
uzsvēra, ka noteikti nepiekritīs 
par papildu bēgļu nometnes iz-

veidošanu, kur neregulārajiem 
imigrantiem uzturēties.

Latvijas Cilvēktiesību centra 
pārstāve Anna Audere uzskata, 
ka Latvijai esot jāgatavojas 
dažādiem scenārijiem, tajā 
skaitā arī jādomā par to, kur 
neregulāros imigrantus iz-
mitināt. 

Tikmēr Lietuvas iekšlietu 
ministre Agne Bilotaite norai-
dījusi Baltkrievijas varasiestā-
žu paziņojumu, ka pie Lietuvas 
robežas gājis bojā migrants no 
Irākas, uzsverot, ka tā ir dezinfor-
mācija. “Pret Lietuvu tiek vērsts 
hibrīduzbrukums, un šādas in-
formācijas izplatīšana ir daļa no 
tā,” sacīja ministre. Lietuvas aiz-
sardzības ministrs Arvīds Anu-
šausks sacīja, ka tā ir provokācija.

Baltkrievija vakar paziņoja, 
ka netālu no robežas ar Lietu-
vu miris Irākas pilsonis, kurš 
vispirms šķērsojis Baltkrievijas 
robežu ar Lietuvu, bet pēc tam 
piespiests no Lietuvas atgriez-
ties Baltkrievijā. Robežsargi 
mēģinājuši sniegt vīrietim pir-
mo palīdzību, bet viņš nomiris. 
Lietuvas robežsardze apgalvoja, 

Postošais sausums ASV Kalifornijas štata lauksaimniekiem liek domāt par alterna-
tīviem ūdens ieguves avotiem, un populāri kļuvuši āderu noteicēji aku rakšanai.

Sausums

Paplašinās atbalstu pie austrumu robežas
ka nav saņēmusi informāciju no 
Baltkrievijas amatpersonām par 
šādu incidentu.

Jautāta, vai Lietuvas robež-
sargiem jau nācies izmantot 
spēku pret migrantiem, Bilotaite 
sacīja, ka viņas rīcībā nav šādas 

informācijas. Bilotaite šonedēļ 
parakstīja rīkojumu, kas paredz, 
ka robežsargiem migranti, kas 
nelegāli šķērsojuši robežu, jāpie-
spiež doties atpakaļ. Šim nolū-
kam atļauts izmantot psiholo-
ģisko spiedienu un fizisko spēku.w

Radiostacija “Svoboda” ziņo, 
ka Baltkrievijā neplāno atgriez-
ties vēl trīs sportisti, kuri pagā-
jušajā gadā piedalījās protesta 
akcijās. Tie ir handbola treneris 
Konstantīns Jakovļevs, kurš iz-
braucis uz Ukrainu, daudzcīņnie-
ce Jana Maksimava un vieglatlēts 
Andrejs Kravčenko, kuri izlēmuši 
neatgriezties no Vācijas.

Pēdējās dienās plašu rezo-
nansi izraisījis baltkrievu 
sprinteres Kristinas Cima-
nouskas lēmums prasīt pat-
vērumu Polijā. Viņa grasījās 
startēt Tokijas olimpisko spēļu 
sacensībās, bet pēc nesaska-
ņām ar treneriem un delegāci-
jas vadību baltkrievu oficiālās 
personas pavēlēja viņai doties uz 
lidostu, lai atgrieztos Baltkrievijā. 
Cimanouska baidījās par savu 
drošību, tādēļ lūdza patvērumu 
Polijas vēstniecībā Tokijā. Polija 
viņai izsniedza vīzu, un vakar 
Cimanouska izlidoja uz Eiropu.w

Mirst nevakcinētie
No visiem jūnijā ar Covid-19 

saistītajiem nāves gadījumiem 
117 mirušie jeb 99,2% nebija 
vakcinēti pret Covid-19 vai vi-
ņiem nebija pabeigts vakcinā-
cijas kurss, informēja Slimību 
profilakses un kontroles centrā 
(SPKC). Vienam cilvēkam, kas 
kopumā veido 0,8% no īpat-
svara, bija pabeigts vakcināci-
jas kurss. Mirušais bija seniors 
vecumā virs 80 gadiem, kuram 
bija vairākas hroniskas blakus 
slimības. Līdzīga tendence vē-
rojama arī stacionēto Covid-19 
pacientu vidū. SPKC vēsta, ka ab-
solūtais vairākums, kuri saslima 
ar Covid-19 un kuriem smagas 
slimības norises gaitas dēļ bija 

vajadzīga ārstēšana slimnīcā, 
nav bijuši vakcinēti pret šo in-
fekcijas slimību.

SPKC atzīmē, ka, pieaugot 
vakcinēto skaitam un Covid-19 
infekcijas izplatībai turpinoties 
pārsvarā nevakcinēto cilvēku 
vidū, kopējā saslimstībā pieaugs 
vakcinēto cilvēku infekcijas gadī-
jumu īpatsvars. Taču vakcinēto 
cilvēku vidū saslimšana vis-
biežāk norit vieglākā formā 
un ar retāku stacionēšanas 
nepieciešamību, tāpēc vakcinē-
to un saslimušo cilvēku īpatsva-
ra rādītājs vienmēr būtu jāvērtē 
kontekstā ar vakcinācijas novēr-
sto Covid-19 gadījumu skaitu sa-
biedrībā kopumā.w

Sportisti 
nevēlas atgriezties 
Baltkrievijā


