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1519. Ferdinanda 
Magelāna pieci kuģi devās 
ceļojumā apkārt pasaulei. 

1628. Zviedru karakuģis 
“Regalskeppet Vasa” 
nogrima Stokholmas ostā 
tikai 20 minūtes pēc sava 
pirmā brauciena sākuma.

1675. Likts Karaliskās 
Griničas observatorijas 
pamatakmens.

1960. Dzimis spāņu 
aktieris Antonio Banderass.

2000. Pasaules 
iedzīvotāju skaits sasniedza 
sešus miljardus.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Patēriņa cenas 
šogad jūlijā salīdzinājumā ar 
jūniju pieaugušas par 0,4%, 
bet gada laikā – šogad jūlijā 
salīdzinājumā ar 2020. gada 
jūliju –palielinājušās par 2,8%. 
12 mēnešu vidējais patēriņa 
cenu līmenis, salīdzinot ar 
iepriekšējiem 12 mēnešiem, 
jūlijā pieaudzis par 0,6%. 
Lielākā ietekme uz cenu līmeņa 
izmaiņām bija cenu kāpumam 
ar transportu saistītām 
precēm un pakalpojumiem, 
ar mājokli saistām precēm un 
pakalpojumiem, pārtikai un 
bezalkoholiskajiem dzērieniem, 
apģērbam un apaviem, veselības 
aprūpei, alkoholiskajiem 
dzērieniem un tabakas 
izstrādājumiem.

Grieķija jau nedēļu 
turpina cīnīties ar savvaļas 
ugunsgrēkiem, un tūkstošiem 
cilvēku ir evakuēti no 
apdraudētajām zonām. Cīņā 
ar ugunsgrēkiem valdība ir 
iesaistījusi armiju. Grieķijai 
palīgā ir devušās daudzas Eiropas 
valstis, un lūgumu iesaistīties 
Pentagonam ir izteicis arī 
ASV Senāts, tā kā Grieķija ir 
NATO dalībvalsts un piedalās 
arī ASV militārajās operācijās. 
Joprojām visvairāk ugunsgrēku ir 
Grieķijas Evijas salā, kur izdeguši 
tūkstošiem hektāru un nopostītas 
simtiem māju. Ugunsgrēki plosās 
arī Peloponēsas reģionā, bet 
galvaspilsētas Atēnu apkārtnē tie 
ir nedaudz pierimuši.

Krievija. Ieslodzītā Kremļa 
kritiķa Alekseja Navaļnija dibinātā 
“Korupcijas apkarošanas fonda” 
juriste Ļubova Soboļa atstājusi 
Krieviju, vēsta plašsaziņas 
līdzekļi. Soboļa aizbraukusi no 
Krievijas tikai dažas dienas, 
pirms būtu jāstājas spēkā tiesas 
spriedumam, ar kuru viņai 
noteikta brīvības ierobežošana, 
kas viņai liegtu brīvi izbraukt no 
valsts. Maskavas tiesa Soboļu 
atzina par vainīgu kūdīšanā uz 
sanitāri epidemioloģisko normu 
pārkāpšanu Maskavā 23. janvāra 
protesta akcijas gaitā.

Par Latvijas – Baltkrievi-
jas robežas nelikumīgu šķēr-
sošanu četrās dienās kopu-
mā aizturētas 214 personas. 
Pašlaik Valsts robežsardze 
darbojas paaugstinātā ga-
tavībā reaģēt un novērst 
nelegālu Latvijas robežas 
šķērsošanu.

Pamatā aizturētie ir Irā-
kas pilsoņi. Vērtējot situāci-
ju Lietuvā, kā arī ņemot vērā 
pieaugošos riskus uz Latvijas 
– Baltkrievijas valsts robežas, 
jau iepriekš bija ieviesta pastip-
rināta robežas uzraudzība un 
mobilizēti Valsts robežsardzes 
un armijas resursi zaļās robe-

žas uzraudzībai. Tāpat atbalstu 
sniedz četri Eiropas robežu un 
krasta apsardzes aģentūras 
“Frontex” eksperti.

Lai aizsargātu Latvijas un 
Eiropas Savienības ārējo robe-
žu pret “nelegālās migrācijas 
ieroča” pielietošanu, iekšlietu 
ministre Marija Golubeva ierosi-
na valdībai izsludināt ārkārtējo 
situāciju Latvijas – Baltkrievijas 
pierobežā. Gadījumā, ja Minis-
tru kabinets izsludinās ārkār-
tējo situāciju, to noteiks daļā 
Augšdaugavas un Krāslavas 
novadu teritorijas un paplašinās 
Valsts robežsardzes pilnvaras 
atturēt nelegālo migrāciju un 

Rosina izsludināt ārkārtējo situāciju pierobežā
raidīt atpakaļ robežšķērsotājus, 
kas nelikumīgi pārkāpuši valsts 
robežu.

Lietuvas valdība ir noteikusi 
īpašu robežu apsardzības režī-
mu, tādēļ nelegālie migranti no 
Baltkrievijas teritorijas pēdējo 
dienu laikā arvien biežāk mē-
ģina šķērsot Latvijas un Polijas 
robežas. Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš atbalsta Go-
lubevas ierosinājumu valdībai 
izsludināt ārkārtējo situāciju 
Latvijas – Baltkrievijas pierobe-
žā. Šodien šo jautājumu skatīs 
valdība, bet rīt ministre dosies 
uz minēto reģionu.

Iepriekš Kariņš un Golubeva 

paziņoja, ka Latvija plāno pa-
steidzināt Latvijas – Baltkrie-
vijas robežas infrastruktūras 
izbūvi un piesaistīt papildu 
armijas spēkus tās drošībai. 
Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks uzdevis Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem paplašināt 
kopš 12. jūlija sniegto atbalstu 
robežsardzei. Golubevas rīcības 
plānā Latvijas valsts robežas 
drošības stiprināšanai iekļauti 
desmit punkti, no kuriem viens 
paredz nodrošināties iespēja-
mas krīzes gadījumam ar ātri 
izvietojamiem pagaidu risinā-
jumiem, proti, paaugstinātas 
drošības dzeloņstieplēm.w

Cilvēki izmaina klimatu 
bezprecedenta tempā, brīdi-
nājusi ANO Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome, aicinot 
strauji samazināt siltumnī-
cefekta izraisošo gāzu emisiju, 
lai noturētu globālo tempe-
ratūru robežās, kuras paredz 
2015. gadā panāktā Parīzes 
klimata vienošanās. Ziņojumā 
norādīts, ka cilvēki nepārpro-
tami ir atbildīgi par klimata 
pārmaiņām.

Ziņojuma autori norāda, ka, 
ņemot vērā esošos pierādīju-
mus, viņiem ir “augsta pārlie-
cība”, ka atmosfēras oglekļa 
dioksīda koncentrācija 2019. 
gadā bija augstāka nekā 
jebkurā brīdī vismaz divu 
miljonu gadu laikā, kamēr 
globālā temperatūra kopš 1970. 
gada ir pieaugusi ātrāk nekā 
jebkurā citā 50 gadu periodā 
vismaz pēdējo 2000 gadu laikā. 
Ziņojuma tapšanā piedalījās 
234 eksperti no 66 valstīm, un 
tas ir visaptverošākais ziņo-
jums, kādu padome publicējusi 
kopš 2013. gada.

Ziņojumā minētas arī citas 
cilvēku izraisītas klimata ten-
dences, tostarp, fakts, ka Zie-
meļu Ledus okeāna ledus sega 
laikā no 2011. līdz 2020. gadam 
bijusi mazākā kopš 1850. gada, 
un globālais jūras līmenis kopš 
1900. gada ir cēlies straujāk 
nekā jebkurā iepriekšējā gad-
simtā vismaz pēdējos 3000 
gados. Cilvēku ietekme, visti-
camāk, ir galvenais virzītāj-
spēks ledāju sarukšanai visā 
pasaulē pēdējo 30 gadu laikā, 
Grenlandes ledus segas kuša-
nai, kā arī izraisījusi pavasara 
sniega segas samazināšanos 
Ziemeļamerikā.

“Trauksmes zvani ir ap-
dullinoši, un pierādījumi ir 
neapstrīdami,” pēc ziņojuma 
publicēšanas sacīja ANO ģene-
rālsekretārs Antoniu Gutērrešs. 
“Šim ziņojumam jāiezvana kapa 
zvans oglēm un fosilajam ku-
rināmajam, pirms tie iznīcina 
mūsu planētu. Ja mēs tagad 
apvienosim savus spēkus, mēs 
varam novērst klimata katas-
trofu,” sacīja Gutērrešs.w

Klimata izmaiņām 
bezprecedenta temps

Jātiek galā ar tēriņiem 
un Covid-19 izplatību

Pēc pretrunīgi vērtēto pan-
dēmijas laikā notikušo Tokijas 
olimpisko spēļu noslēguma 
Japānas galvaspilsēta turpina 
tikt galā ar spēļu radītajiem 
tēriņiem un pieaugošo Covid-19 
gadījumu skaitu. Olimpisko 
spēļu organizatori, kā jau to 
varēja gaidīt, uzsver, ka spēles 
cilvēkiem sniegušas cerību un 
prieka pilnus mirkļus, kā arī 
to laikā nav konstatēti plaši 
koronavīrusa uzliesmojumi.

Laikraksts “Asahi Shimbun”, 
kas jau pirms olimpiskajām 
spēlēm aicināja tās atcelt, lai 
gan ir to sponsoru pulkā, uz-
svēra, ka 15 miljardus ASV do-
lāru izmaksājušajā pasākumā 
tika riskēts ar cilvēku dzīvību. 

Japānas sabiedrības pre-
testību olimpiskajām spēlēm 
mazināja mājinieku sportistu 

panākumi, izcīnot 27 zelta 
medaļas, kas ir visu laiku la-
bākais Japānas sniegums vasa-
ras olimpiskajās spēlēs. Tāpat 
Japānas sportisti ieguva arī 14 
sudraba medaļas un 17 bronzas 
godalgas.

Olimpisko spēļu laikā To-
kijā un daudzviet valstī iz-
sludināts ārkārtas stāvok-
lis saistībā ar pieaugošo 
Covid-19 saslimstību. Japā-
nā vakcināciju pret Covid-19 
pabeigusi tikai trešdaļa valsts 
iedzīvotāju, bet arvien straujāk 
izplatās jaunais un lipīgākais 
vīrusa delta paveids. Pandēmija 
un situācija pēc olimpiskajām 
spēlēm ietekmēs arī Japānas 
premjerministra Josihides Su-
gas politisko nākotni pēc ok-
tobrī gaidāmajām parlamenta 
vēlēšanām.w

Idlibā Sīrijas ziemeļrietumos 120 zēni no 12 dažādām 
nometnēm pārvietotām personām pulcējās paši sa-
vās olimpiskajās spēlēs. 

Pašiem savas spēles

Baltkrievijas prezidents 
Aleksandrs Lukašenko nolie-
dzis, ka Baltkrievijas drošības 
dienesti būtu saistīti ar baltkrie-
vu aktīvista Vitālija Šišova nāvi 
Ukrainā. “Viņš mums bija ne-
kas,” preses konferencē Minskā 
paziņoja Lukašenko, piebilstot, 
ka Šišova nāve Kijevā ir ra-
dījusi spriedzi Baltkrievijas 
attiecībās ar Ukrainu. Lukaš-
enko apsūdzēja Ukrainas drošī-
bas dienestus par Šišova atbal-
stīšanu un pieprasīja Ukrainai 
“atklāt visus faktus”. Viņš arī 
noliedza, ka Minska centusies 
piespiest Baltkrievijas olimpis-

kās izlases dalībnieci sprinteri 
Kristīnu Cimanousku doties uz 
mājām. 

Šišovs, kurš pagājušo pirm-
dien pazuda Kijevā, dienu vē-
lāk tika atrasts pakārts parkā 
netālu no savas dzīvesvietas. 
Policija pieļauj, ka varētu būt 
notikusi slepkavība, kas mas-
kēta kā pašnāvība. 26 gadus 
vecais Šišovs vadīja nevalstisko 
organizāciju “Baltkrievu nams 
Ukrainā”, kas sniedz palīdzību 
baltkrieviem, kuri aizbēguši no 
represijām savā valstī. Organi-
zācija vaino Šišova nāvē Luka-
šenko režīmu.w

Noliedz saistību


