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1919. Afganistāna ieguva 
neatkarību no Apvienotās 
Karalistes.

1947. Pirmo reizi tika 
mākslīgi sintezēts  
A vitamīns.

1991. PSRS sākās 
apvērsuma mēģinājums.

1998. ASV prezidents 
Bils Klintons savā dzimšanas 
dienā atzinās, ka viņam 
ir bijušas “nepiedienīgas 
fiziskas attiecības” ar Moniku 
Levinsku.

1999. Belgradā 
desmitiem tūkstoši 
iedzīvotāju demonstrācijās 
pieprasīja Dienvidslāvijas 
prezidenta Miloševiča 
atkāpšanos.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Japānas vēstnieka 
Jasuhiro Kavaguči rezidencē 
norisinājās maestro Raimondam 
Paulam piešķirtā Uzlecošās saules 
ordeņa un Zelta staru ar kakla 
lenti pasniegšanas ceremonija. 
Vēstniecībā skaidroja, ka tā ir 
atzinība par mākslinieka ieguldīju-
mu kultūras apmaiņā un savstar-
pējās sapratnes veicināšanā starp 
Latviju un Japānu. Pauls izteica 
pateicību Japānas imperatoram, 
Japānas valdībai un japāņu tautai. 
Viņš pauda nostāju, ka Japāna ir 
unikāla valsts, no kuras pasaule 
var daudz mācīties, un sevišķi 
tas attiecas uz senās kultūras 
saglabāšanu.

Latvija uzņēmusi ģimeni no 
Latvijas un Baltkrievijas pierobe-
žā nonākušo imigrantu vidus, jo 
vienam no ģimenes locekļiem bija 
augsta temperatūra un pneimo-
nijas pazīmes, pavēstīja Valsts 
robežsardzes priekšnieks Guntis 
Pujāts. Šādos gadījumos, kad sa-
slimst kāds no ģimenes locekļiem, 
humānu apsvērumu dēļ ģimenes 
nešķir un uzņem visus. Kopā līdz 
šim uzņemti seši cilvēki. Viņus 
nogādā medicīnas iestādēs vai 
aprūpes centros. Vienā gadījumā 
uzņemta arī sieviete ar acīmre-
dzamām invaliditātes pazīmēm, 
kurai līdz robežai palīdzēja nokļūt 
citi imigranti.

Haiti. Zemestrīcē smagi 
izpostīto valsti sasniegusi tropiskā 
vētra Greisa. Vienlaikus turpinās 
zemestrīces upuru meklēšana, 
un kopējais bojā gājušo skaits 
pieaudzis līdz 1941, bet dažāda 
smaguma ievainojumus guvuši 
gandrīz 10 000 cilvēku. Vētra 
skārusi Haiti dienvidrietumu daļu, 
kuru vissmagāk izpostīja zemes-
trīce. Pilsētās applūdušas ielas, 
lietavas radījušas zemes nogruvu-
mus, stihijas dēļ pārtraukti glāb-
šanas darbi, un tas vairo to cilvēku 
dusmas, kuru mājokļus izpostīja 
pazemes grūdieni un kuri spiesti 
nakšņot uz ielām. Bez pajumtes ir 
apmēram 30 000 ģimeņu.

Bez pasūtītāju atsaucības kartelis nebūtu iespējams
Bez pasūtītāju atsau-

cības tik vērienīgs būv-
niecības kartelis nebūtu 
iespējams, vakar Saeimas 
Publisko izdevumu un re-
vīzijas komisijas sēdē sacī-
ja Ekonomikas ministrijas 
Būvniecības politikas de-
partamenta vadītāja Olga 
Feldmane.

“Kartelī ir jāņem vērā arī pa-
sūtītāju loma. Būvdarbu veicē-

jiem, ģenerāluzņēmējiem tikai 
tad bija jēga sākt sarunas par 
kādu vienošanos, ja otrā pusē ir 
dzirdīgas ausis. Bez pasūtītāju 
atsaucības tik vērienīga karteļa 
vienošanās nebūtu iespējama,” 
teica Feldmane. Viņa uzsvēra, 
ka ne vienmēr tā ir bijusi ļaun-
prātība no pasūtītāju puses. Bie-
ži vien tā ir bijusi nezināšana 
vai arī labticīga konkurences 
sašaurināšana, aizstāvot savas 

pasūtītāja intereses.
Feldmane uzsvēra, ka nepie-

ciešams rīcības plāns “Publisko 
iepirkumu likuma” pilnveidoša-
nai, lai novērstu šādas situācijas 
nākotnē. No ministrijas puses 
tiek veikti divi darbi – vadlī-
nijas iepirkuma kvalifikācijas 
prasību izvirzīšanai būvdarbu 
veicējiem un tipveida noteikumi 
par publisko iepirkumu būvdar-
bu līgumu nosacījumiem.

“Nereti publiskajos iepirku-
mos būvdarbu veicējiem tika 
izvirzītas pārmērīgas finanšu 
prasības, kas radīja iemeslus 
karteļa sarunām. Tāpat šīs 
prasības nedeva iespēju mazā-

kiem uzņēmumiem pieteikties 
iepirkumos,” uzsvēra Feldma-
ne. Viņa piebilda, ka kartelis 
ir “nožēlojama” situācija, taču 
atgādināja, ka atklāto karteļa 
vienošanos nevajadzētu vispā-
rināt uz visu nozari. Feldmane 
uzsvēra, ka būvniecībā strādā 
vairāk nekā 5000 uzņēmumu, 
no tiem aptuveni 100 ir lielie 
uzņēmumu, kas veic ģenerāl-
uzņēmēju darbu.

Par būvnieku karteļa rea-
lizētajiem Eiropas Savienības 
līdzfinansētiem projektiem būs 
jāpiemēro vismaz 18 miljonu 
eiro finanšu korekcija vismaz 
25 projektos.w

ASV Baltā nama administrā-
cija atzinusi, ka talibu kaujinieki 
ieguvuši ievērojamu daudzumu 
ASV militārā aprīkojuma, pār-
ņemot kontroli pār Afganistānu 
pēc 20 gadus ilgas karošanas 
pret ASV spēkiem. Fotoattēlos 
un videoierakstos ir redzami 
talibi ar tādiem šaujamiero-
čiem un automašīnām, ko ASV 
spēki lietoja vai piegādāja Af-
ganistānas nacionālās drošības 
spēkiem, kā arī moderni kaujas 
helikopteri “UH-60 Black Hawk” 
un cits aprīkojums Kandahāras 
lidostā.

ASV prezidents Džo Bai-
dens un Lielbritānijas prem-
jerministrs Boriss Džonsons 
apsprieda krīzi Afganistānā 
un vienojās sarīkot virtuālu 
G7 samitu par šo jautājumu. 
Pēkšņā talibu uzvara ir izrai-
sījusi bažas par liela mēroga 
humāno krīzi Afganistānā un 
iespējamiem afgāņu bēgļu viļ-
ņiem uz ārvalstīm, tostarp uz 
Rietumeiropu. Lielbritānijas 
premjera rezidence Londonas 
Dauningstrītā pavēstīja, ka abi 
līderi atzinīgi novērtējuši ASV 
un Lielbritānijas sadarbību no-
tiekošajā evakuācijā no Afganis-
tānas. Džonsons arī “uzsvēra, ka 
ir svarīgi nezaudēt Afganistānā 

pēdējos 20 gados sasniegto”.
Tikmēr Afganistānas leģen-

dārā 80. un 90.gadu pretošanās 
kustības komandiera Ahmadša-
ha Masuda dēls Ahmads Ma-
suds aicina afgāņu tautu pie-
vienoties cīņai pret talibiem, 
Pandžšīras provinci pasludi-
not par jaunās pretošanās 
kustības centru. Viņš aicināja 
arī starptautisko sabiedrību šo 
cīņu turpināt.

Savukārt kaujinieku kustī-
ba “Taliban” paziņojusi, ka “Af-
ganistānā karš ir beidzies” un 
ka vara valstī ir jānodod talibu 
pasludinātajam “Afganistānas 
islāma emirātam”, bet pēc tam 
Afganistānā tikšot izveidota “ie-
tveroša islāmiska valdība, kurā 
būs pārstāvēti visi afgāņi”.

Afganistānas pirmais vice-
prezidents Amrulla Salehs pēc 
līdzšinējā prezidenta Ašrafa Gani 
bēgšanas no valsts kļuvis par 
leģitīmo Afganistānas valsts gal-
vu. Salehs atrodas Pandžšīrā. 
Gani bēgšanu viņš nodēvēja par 
“valsts un nācijas nodevību” un 
paziņoja, ka Gani “sev līdzi pa-
ņēmis 169 miljonus amerikāņu 
dolāru, kas pieder Afganistānas 
tautai”. Šobrīd nav informācijas 
par to, kur Gani atrodas un ar ko 
viņš nodarbojas. w

Igaunijas Veselības attīs-
tības institūta apkopotā sta-
tistika liecina, ka šogad pir-
majā pusgadā Igaunijā ar 
Covid-19 miruši vairāk nekā 
1000 cilvēku, kas ir piecas rei-
zes vairāk nekā visa 2020. gada 
laikā. Saskaņā ar statistikas 
datiem Igaunijā pirmā pusgada 
laikā miruši 9353 cilvēki un 
11% nāves gadījumu bija sais-
tīti ar Covid-19. Tātad ar Co-
vid-19 miruši 1020 cilvēku, bet 
visa 2020. gada laikā Igaunijā 
ar Covid-19 nomira 203 cilvēki.

Amatpersonas skaidro, ka 
pagājušogad Covid-19 pandē-

mija sasniedza Igauniju tikai 
martā, bet vasarā saslimstības 
un mirstības līmenis bija ļoti 
zems. Savukārt šogad korona-
vīruss bija jau daudz plašāk 
izplatījies, piemēram, aprīlī 
Igaunijā ar Covid-19 miruši 
237 cilvēki.

Veselības attīstības insti-
tūta Reģistru nodaļas vadītāja 
Pireta Vīklepa norāda, ka Igau-
nijā katru gadu mūžībā aiziet 
ap 15 500 cilvēku jeb ap 40 līdz 
50 cilvēku dienā. “Mūsu sabied-
rība noveco, un galvenie nā-
ves cēloņi joprojām ir sirds un 
asinsvadu slimības, insults.”w

Talibi ieguvuši ASV 
militāro aprīkojumu

Ar Covid-19 mirušo 
piecreiz vairāk

Rīkos loteriju
Krievijas valdība pieņēmusi 

lēmumu rudenī rīkot vakcināci-
jas loteriju, lai veicinātu iedzīvo-
tāju vakcinēšanos pret Covid-19. 
Cilvēki, kas būs vakcinēju-
šies, varēs pretendēt uz 100 
000 rubļu (1158 eiro) nau-
das balvu. Vakcinācijas lote-
rija plānota laika posmā no 1. 
septembra līdz 1. decembrim. 
Tajā varēs piedalīties iedzīvotāji 
no 18 gadu vecuma. Kopumā 
paredzēts piešķirt 1000 bal-
vu, uz ko varēs pretendēt pret 
Covid-19 vakcinētās personas. 
Krievijā līdz šim nebija vienotas 
vakcinācijas loterijas, bet atse-
višķi reģioni rīkoja paši savas 
loterijas. Piemēram, Maska-

vā vakcinētiem iedzīvotājiem 
bija iespēja laimēt automašīnu 
“Renault Logan”, Piemaskavas 
reģionā tika izlozēti dzīvokļi, 
savukārt Habarovskas reģio-
nā vakcinētiem pensionāriem 
pirms Lieldienām uzdāvināja 
10 olu.

Krievijā ar iedzīvotāju vakci-
nāciju pret Covid-19 gan nesokas 
sevišķi raiti, jo vismaz vienu vak-
cīnas devu ir saņēmuši 40 mil-
joni iedzīvotāju, kas ir 27,5% no 
iedzīvotāju kopskaita jeb 34,7% 
no pieaugušo iedzīvotāju skaita. 
“Levadas centra” sabiedriskās 
domas aptauja nesen atklāja, ka 
55% iedzīvotāju neplāno vakci-
nēties pret Covid-19.w

Kūst

Ziemeļkalifornijā turpina plosīties štata vēsturē otrs lielā-
kais mežu ugunsgrēks. Pat tur, kur liesmu nav, karstu-
mā kūst pastkastes.


