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Aprikozes

Turcijā un Itālijā 
ugunsdzēsēji turpina cīnīties 
ar plašiem savvaļas un mežu 
ugunsgrēkiem. Ugunsgrēki 
īpaši nopietni skāruši Turcijas 
Vidusjūras piekrasti, kur 
dzēšanas darbiem traucējis 
spēcīgs vējš. Evakuēti vairāki 
reģioni un viesnīcas, tūristi 
drošībā nogādāti ar kuģiem. 
Karstais un sausais laiks 
izraisījis ugunsgrēkus arī 
Itālijā, it īpaši valsts dienvidos. 
Sicīlijā ugunsgrēki izcēlās 
piekrastes pilsētas Katānijas 
pievārtē. Daļu ugunsgrēku 
izraisījusi ļaunprātīga 
dedzināšana.

Eirozonas iekšzemes 
kopprodukts šogad otrajā 
ceturksnī salīdzinājumā ar 
attiecīgo laika periodu pirms 
gada palielinājies par 13,7%, 
tādējādi eirozonas ekonomikā 
pēc krituma atjaunojusies 
izaugsme. Pirmajā ceturksnī 
eirozonas ekonomika gada 
griezumā samazinājās par 
1,3%. ES IKP otrajā ceturksnī 
gada salīdzinājumā pieaudzis 
par 13,2%, kas seko 1,3% 
lejupslīdei pirmajā ceturksnī.

Afganistānā vismaz trīs 
provinču galvaspilsētās notiek 
spraigas cīņas starp talibiem 
un valdības spēkiem. Kaujās 
Kandahārā un Laškargāhā 
ir gājuši bojā arī mierīgie 
iedzīvotāji, bet konkrēts 
upuru skaits nav zināms. Ziņu 
aģentūra DPA ziņo, ka talibi 
kontrolē jau vairāk nekā pusi 
no Afganistānas apgabaliem.

Pasaules Veselības 
organizācija ziņo, ka Covid-19 
izplatība pasaulē pēdējo 
četru nedēļu laikā gandrīz 
dubultojusies. Saslimstību 
veicina lipīgākais koronavīrusa 
delta variants, kas konstatēts 
vismaz 132 valstīs. Īpaši 
apdraudētas ir Āfrikas 
valstis, kur trūkst vakcīnu 
pret Covid-19. Ņemot vērā 
pašreizējās tendences, 
divu nedēļu laikā kopējais 
saslimšanas gadījumu skaits 
kopš pandēmijas sākuma 
pārsniegs 200 miljonu atzīmi.

Dod zaļo gaismu vakcinācijas loterijai
Valdība ārkārtas sēdē 

lēma nodot izskatīšanai 
Saeimā Veselības ministri-
jas sagatavoto Vakcinācijas 
loterijas likumprojektu, kas 
paredz valstī izsludināt vak-
cinācijas pret Covid-19 lote-
riju ar balvu fondu 720 000 
eiro.

Kopējās loterijas rīkošanas 
izmaksas, kas tiks segtas no 
budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”, 
aplēstas 1,218 miljonu eiro ap-
mērā. 299 995 eiro tiks piešķirti 
Latvijas Televīzijai par loterijas 
raidījuma producēšanu un at-
spoguļošanu, 98 000 eiro tiks 
piešķirti izlozes informācijas 

tehnoloģiju sistēmas izstrādei, 
51 000 eiro – loterijas publici-
tātes kampaņai, bet 49 000 eiro 
– auditora pakalpojumiem.

Vakcinācijas loterijas likum-
projekts izstrādāts, lai vakcinā-
cijas kampaņas laikā ieviestu 
īstermiņa vakcinācijas loteriju 
personām, kurām Latvijā lote-
rijas laimestu izlozes brīdī ir 
veikta vakcinācija pret Covid-19 
infekciju vismaz ar vienu poti. 
Vakcinācijas loteriju plānots 
organizēt 12 nedēļas iknedē-
ļas izložu un noslēguma izlozes 
veidā, turklāt ir paredzēti vairā-
ku veidu laimesti. Katru nedēļu 
tiks izlozēti pieci dalībnieki – pa 
vienam no katra reģiona atbil-

stoši dalībnieka deklarētajai 
dzīvesvietai –, kuru starpā pēc 
nejaušības principa tiks izlozēti 
pieci naudas laimesti – 2500 
eiro, 5000 eiro un 10 000 eiro 
vērtībā. Izloze notiks Latvijas 
Televīzijas programmā, kurā 
laimētājam ir jāpiedalās.

Tāpat katru nedēļu tiks 
izlozētas 150 naudas balvas, 
katra 100 eiro vērtībā. Papildus 
katru nedēļu tiks izlozēti pieci 
dalībnieki, kuri līdz vakcināci-
jas brīdim ir sasnieguši pilnus 
60 gadus, kuri katrs saņem 
naudas laimestu 1000 eiro vēr-
tībā. Loterijas noslēgumā no-
tiks lielā laimesta izloze, kurā 
tiks izlozēti pieci dalībnieki, pa 

vienam no katra reģiona, kuru 
starpā izlozēs piecus naudas 
laimestus – 15 000 eiro, 25 000 
eiro, 100 000 eiro vērtībā.

Vakcinācijas loterijas uzde-
vums ir ar laimestu uzrunāt 
nevakcinētās personas, kuras 
līdz šim šaubījušās par vakci-
nācijas veikšanu vai atlikušas 
to uz vēlāku laiku, pēc iespē-
jas ātrāk izdarīt savu izvēli 
par labu vakcinācijai, veicināt 
uzticību vakcinācijas procesa 
drošumam, veidojot un plaši 
popularizējot pozitīvo iedzīvo-
tāju pieredzi un vakcinācijas 
nepieciešamību. Valdība lūgs 
Saeimu atzīt likumprojektu par 
steidzamu.w

Latvijas Romas katoļu baznī-
cas Rīgas arhidiecēzes Priesteru 
padome aicina draudzes nešķel-
ties vakcinācijas pret Covid-19 
jautājumā, kā arī neizplatīt “apo-
kaliptiskus pandēmijas attīstības 
scenārijus” un ieklausīties no-
rādēs par vakcinācijas svarīgu-
mu. Jūlija otrajā pusē attālināti 
notikusi katoļu baznīcas Rīgas 
arhidiecēzes Priesteru padomes 
un dekānu tikšanās par vakci-
nācijas jautājumu, kas “tik ļoti 
šķeļ sabiedrību un arī draudzes”. 
Priesteri novērojuši, ka vairu-
mam ticīgo vakcinācija ir morāli 
pieņemama, bet tajā pašā laikā 
ir daļa katoļu, kas aktīvi ieņem 
negatīvu nostāju pret vakcināciju.

Garīdznieku vidū valdīja vie-
nota nostāja, ka šajā jautājumā 

jāņem vērā baznīcas autoritāšu 
norādes – pāvests Francisks 
atzīst, ka vakcīna ir būtiski 
svarīgs rīks cīņā ar korona-
vīrusa izplatīšanos. Vienlaicī-
gi priesteri uzsvēra, ka baznīcas 
galvenais uzdevums ir sludināt 
evaņģēliju, kā arī veicināt mie-
ru un vienotību, nevis iestāties 
par vai pret vakcināciju. Katoļu 
baznīcas Rīgas pārstāvji pauž, ka 
ikvienam ir jāapzinās, ka atteik-
šanās no vakcinēšanās liek šķērš-
ļus tam, lai pandēmija tiktu ātrāk 
pārvarēta un varētu atgriezties 
pie ierastās dzīves sabiedrībā 
un baznīcā. Priesteru padomes 
locekļi bijuši vienprātīgi, ka nav 
pieļaujama aģitācija pret vakcinā-
ciju ne no priestera, ne draudzes 
locekļu puses.w

Tuvāko triju mēnešu laikā 
pasaulē gaidāms straujš badā 
dzīvojošo skaita pieaugums. 
ANO brīdinājumā teikts, ka si-
tuāciju pasliktina gan dažādie 
konflikti, gan klimata pārmai-
ņas, gan Covid-19 izplatība. 
2020. gadā visā pasaulē badu 
cieta aptuveni 155 miljoni cil-
vēku. Tas bija palielinājums par 
aptuveni 20 miljoniem, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu. 

Pasaules Pārtikas program-
ma un Pārtikas un lauksaim-
niecības organizācija ir publis-
kojušas jaunāko ziņojumu par 
23 karstajiem punktiem visā 
pasaulē, kuros bada apmēri 
tuvāko triju mēnešu laikā 
var strauji kāpt, radot ka-
tastrofālu situāciju. Ja stei-
dzamības kārtā netiks piegādāta 
humānā palīdzība, vissarežģītā-
kā situācija var izveidoties Etio-

pijā un tās konfliktu pārņemtajā 
Tigrejas reģionā, kur bada nāvei 
pakļauto cilvēku skaits var pa-
lielināties līdz 401 tūkstotim.

Neapskaužamā situācijā jop-
rojām atrodas arī Madagaskara, 
kas piedzīvo 40 gados spēcīgāko 
sausumu, insektu uzbrukumus 
labībai un strauji pieaugošas 
pārtikas cenas. Kopš iepriek-
šējā ziņojuma īpaši apdraudēto 
valstu sarakstam ir pievienoju-
šās vēl sešas – Čada, Kolumbija, 
Ziemeļkoreja, Mjanma, Kenija 
un Nikaragva. ANO aģentūras 
aicina pievērst uzmanību arī no-
tikumu attīstībai Afganistānā, 
kur ASV un NATO spēku izve-
šana jau ir novedusi pie vardar-
bības pastiprināšanās, veicinot 
iedzīvotāju aktīvu pārvietošanos 
valsts iekšienē un arī apdraudot 
iespējas piegādāt tik ļoti nepie-
ciešamo humāno palīdzību.w

Lietuvā ieradušies vēl 60 Ei-
ropas Savienības robežu aģen-
tūras “Frontex” speciālisti, lai 
palīdzētu Lietuvai kontrolēt 
migrantu plūsmu no Baltkrievi-
jas. Tādējādi “Frontex” virsnieku 
skaits sasniedzis jau simtu. Tā-
pat uz Lietuvu nosūtītas arī 30 
patruļmašīnas un divi helikop-
teri. Kopš gada sākuma Lie-
tuvā pār Baltkrievijas robežu 
nelegāli ir centušies iekļūt 
vairāk nekā 3100 migrantu. 
Tas ir aptuveni 40 reižu vairāk 
nekā visā pagājušajā gadā kopā.

Līdz šim aizturētie ieceļotāji 
ir izvietoti Rūdninku migrantu 
uzturēšanās centrā. Tā tuvumā 
bija izcēlušās protesta akcijas, 
atsevišķiem iedzīvotājiem gā-
žot kokus un cenšoties bloķēt 
piekļuvi nometnei. Varas ies-
tādes ziņo par arvien jauniem 
kiberuzbrukumiem to mājasla-
pām un dezinformāciju. Amat-
personas uzskata, ka mērķis ir 
radīt apjukumu un satraukumu 
iedzīvotājos.w

Sīrieši koka veidnēs žāvē aprikožu pastu, kas tiks izmantota dzēriena “Qamar 
al-Din” pagatavošanai. Dzēriens ir arī populāra eksporta prece, bet musulmaņu svētā 
mēneša ramadāna laikā tas iekļauts ticīgo ēdienkartē.

Priesteri norāda uz 
vakcinācijas svarīgumu

ANO bažījas par bada draudiem

Palīdzēs kontrolēt


