
8  |  PASAULĒ OTRDIENA, 2021. gada 3. augusts

ĪSUMĀ

3. augustā
1778. Milānā atklāja 
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2008. Nomira krievu 
rakstnieks Aleksandrs 
Solžeņicins.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Lietuva. Mums jāparāda, 
ka Eiropas Savienības teritorijai 
nav brīvas piekļuves, vakar 
paziņoja ES iekšlietu komisāre Ilva 
Jūhansone, kas ieradusies vizītē 
Lietuvā saistībā ar Baltkrievijas 
režīma izraisīto migrantu 
krīzi. Viņa norādīja, ka tas ir 
Baltkrievijas autoritārā režīma 
agresijas akts, kura nolūks ir 
provocēt. Viņa uzsvēra, ka Eiropas 
Komisija ir gatava sniegt papildu 
finansiālo atbalstu Lietuvas 
robežas aizsardzībai. Nelegālo 
migrantu plūsma pāri Lietuvas un 
Baltkrievijas robežai pēdējā laikā 
krasi pieaug. Lielākā daļa nelegālo 
migrantu vēlas caur Lietuvu 
nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Armēnija. Nikols Pašinjans 
atkal izvirzīts premjera amatam 
– sešas nedēļas pēc viņa 
pārstāvētās Pilsoniskā līguma 
partijas uzvaras parlamenta 
ārkārtas vēlēšanās. Pašinjanam 
tagad ir 15 dienas, lai izveidotu 
jauno valdību. Pašinjans, 
kurš premjera amatā atrodas 
kopš 2018. gada, ārkārtas 
vēlēšanas izsludināja, lai izbeigtu 
politisko krīzi pēc sakāves karā 
ar Azerbaidžānu par Kalnu 
Karabahu.

Lielbritānija un ASV 
vaino Irānu uzbrukumā kuģim, 
kurā gājuši bojā divi cilvēki. Zem 
Izraēlas karoga kuģojošajam 
tankerim “Mercer Street” tika 
uzbrukts aizvadītajā ceturtdienā 
netālu no Omānas krastiem. 
Abas lielvalstis solījušas 
atbildēt uz uzbrukumu, saucot 
to par starptautisko likumu 
pārkāpumu. Uzbrukumā 
gāja bojā Lielbritānijas un 
Rumānijas pilsonis.  Iepriekš 
Izraēlas premjerministrs 
Naftali Benets uzsvēra, ka 
esot skaidri pierādījumi Irānas 
saistībai ar notikušo. Teherāna 
gan izskanējušās apsūdzības 
kategoriski noraida. Uzbrukums 
kuģim tiek saistīts ar ilgstošu 
Irānas un Izraēlas konfliktu, kurā 
kopš marta notikuši uzbrukumi 
gan Izraēlas kuģiem, gan arī 
Irānas kuģiem, atbildot uz 
iepriekšējiem uzbrukumiem.

Sāks skatīt likumprojektu par tiesībām atlaist
Saeima rīt lems par “Co-

vid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likuma” grozīju-
mu projekta nodošanu izska-
tīšanai komisijās. Grozījumi 
paredz, ka pēc 1. oktobra dar-
ba devējam būtu tiesības at-
laist darbiniekus, kas nebūs 
ieguvuši Covid-19 drošības 
sertifikātu.

Lai likumprojektu varētu 
oficiāli pieņemt, pēc nodošanas 
komisijām tas vēl būtu jāskata 
vismaz divos vai arī trīs lasīju-
mos. Opozīcijas pārstāvji tikmēr 
gatavojas vākt 34 deputātu pa-
rakstus, lai uz laiku apturētu šo 
likuma grozījumu izsludināšanu 
un mēģinātu panākt tā nodoša-
nu izlemšanai referendumā.

Covid-19 likumprojekta autori 
norāda, ka grozījumi likumā pa-
redz jaunu pieeju Covid-19 infek-
cijas izplatības mazināšanai un 

katra indivīda veselības aizsar-
dzībai, nosakot pienākumu valsts 
institūcijām sniegt epidemiolo-
ģiski drošus pakalpojumus, dar-
ba devēja pienākumu gādāt par 
epidemioloģiski drošu darba vidi. 
Likumprojekts paredz, ka darba 
devējam būs jānosaka amatu un 
darbinieku kategorijas, kurām jā-
būt ar Covid-19 sertifikātu, un 
jāinformē par to darbinieki, lai 
tie zinātu, vai to darba vai amata 
pienākumi ir saistīti ar prasību 
par vakcinācijas vai pārslimoša-
nas sertifikāta esamību.

Tāpat likumprojekts paredz 
obligātu Covid-19 sertifikāta pra-
sību veselības aprūpes, ilgsto-
šās sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās un 
izglītības jomā strādājošajiem. 
Vienlaikus likumprojektā ir ie-
tverta prezumpcija, kas paredz, 
ka situācijā, kad darbinieks nav 

ieguvis sertifikātu, kas nepie-
ciešams darba pienākumu iz-
pildei, tas ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka šī persona neatbilst 
veicamajam darbam vai ieņema-
mam amatam. Likumprojekts 
paredz darba devēja un darba 
ņēmēja tiesības vienoties par 
darbinieka bez Covid-19 sertifi-
kāta nodarbināšanu, veicot citus 
pienākumus.

Gadījumos, ja personai ir ob-
jektīvi attaisnojoši iemesli, kāpēc 
tā nav ieguvusi Covid-19 sertifi-
kātu, darba devējam nav tiesību 
izbeigt darba vai dienesta attie-

cības. Vienlaikus likumprojekts 
paredz, ka, uzliekot pienākumu 
vakcinēties savu darba vai ama-
ta pienākumu veikšanai, valsts 
uzņemas atbildību par personai 
vakcinācijas dēļ radīto kaitējumu 
veselībai.

Likuma grozījumi paredz Co-
vid-19 sertifikāta prasību visām 
amatpersonām. Likumprojektā 
ar jēdzienu “amatpersona” tiek 
saprasta jebkura amatpersona 
valsts pārvaldē, tajā skaitā arī 
amatpersonas, kurām ir speciālā 
dienesta pakāpe, un valsts dro-
šības iestāžu amatpersonas.w

Pēc postošajiem plūdiem, kas nesen skāra Vāciju, Ziemeļreinas-Vestfālenes reģionāla-
jā izgāztuvē jau savests 30 000 tonnu atkritumu.

Pēc plūdiem

Baltkrievijas olimpiskās izla-
ses dalībniece, sprintere Kristīna 
Cimanouska, kas svētdien atteicās 
sēsties lidmašīnā uz Baltkrieviju, 
iesniegusi dokumentus politiskā 
patvēruma saņemšanai Polijā. 
Polijas ārlietu ministra vietnieks 
Marcins Pridačs paziņojis, ka 
Polija jau ir piešķīrusi Cimano-
uskai vīzu humānu apsvērumu 
dēļ. “Polija piedāvā atbalstu 
Baltkrievijas pilsoņiem, kuri 
politisku iemeslu dēļ vai nu 
vēlas pamest Baltkrievijas te-
ritoriju, vai nevēlas atgriezties 
Baltkrievijā,” pavēstīja Pridačs. 
Cimanouskas vīrs atstājis Balt-
krieviju un devies uz Kijevu.

24 gadus veco vieglatlēti, ku-
rai būtu bijis jāstartē 200 metru 
distancē, treneri svētdien nolē-
ma steidzami nogādāt atpakaļ uz 
Minsku. Sportiste videoierakstā 
sociālajā tīklā Instagram paziņo-
ja, ka izlases vadība bez viņas zi-

ņas pēkšņi izlēmusi, ka viņai būs 
jāstartē arī 4x400 metru stafetes 
skrējienā, kurā nepietiekama do-
pinga testu skaita dēļ nevarēs 
piedalīties divas citas baltkrievu 
skrējējas. Cimanouska kritizēja šo 
lēmumu, vaicādama, kādēļ par 
sporta funkcionāru pieļautajām 
kļūdām jāatbild citiem, ar to iz-
pelnīdamās kaunināšanu Balt-
krievijas oficiālajos medijos par 
“komandas gara trūkumu”.

Viņai tika likts sakravāt man-
tas, lai ar lidsabiedrības “Turkish 
Airlines” reisu no Tokijas Hane-
das lidostas atgrieztos Minskā. 
Baltkrievijas Olimpiskā komite-
ja vēlāk skaidroja, ka tas darīts 
saistībā ar ārstu atzinumu par 
sportistes “emocionālo un psi-
hisko stāvokli”, bet pati sprintere 
paziņoja, ka ārsti ar viņu nav ru-
nājuši. Lidostā sportiste atteicās 
sēsties lidmašīnā un vērsās pēc 
palīdzības pie policijas.w

Konkurences padome būv-
nieku karteļa lietā 10 uzņēmu-
miem piemērojusi kopumā vai-
rāk nekā 16 miljonus eiro sodu. 
Vienlaikus konkrētu uzņēmumu 
nosaukumus un katram no tiem 
piemērotā naudas soda apmēru 
pagaidām vēl neatklāj. Juristi vēl 
gatavo lēmumu, lai to nosūtītu 
katram no uzņēmumiem, kuri 
par to vēl nav informēti. 

Lai gan Korupcijas novēr-
šanas un apkarošanas birojs 
šogad izbeidza 2018. gadā sāk-
to tā dēvēto būvnieku karteļa 
krimināllietu, kurā aizdomās 
par kukuļošanu figurēja uzņē-

mēji un valsts amatpersonas, 
izmeklēšanu par karteļa darbību 
turpināja Konkurences padome. 
Trīs gadu garumā KNAB ierak-
stītajās sarunās dzirdams, ka 
uzņēmēji vienojas par kopu-
mā 78 būvniecības objektiem 
visā Latvijā.

Kartelis ir viens no smagāka-
jiem konkurences pārkāpumiem, 
un Konkurences padomei pietiek 
vien ar pazīmēm, ka tirgus da-
lībnieku starpā ir notikusi aiz-
liegta vienošanās, atšķirībā no 
KNAB kriminālprocesa, kurā bija 
jāpierāda katras personas vaina 
un kaitējums sabiedrībai.w

Karteļa lietā piemēro sodus

Sprintere lūgusi politisko patvērumu

Jūlijā rekords
Šī gada jūlija vidējā gaisa 

temperatūra Latvijā bija +21,5 
grādi – tikpat, cik 2010. gadā. 
Līdz ar to pagājušais mēne-
sis kopā ar 2010. gada jūliju ir 
ne vien siltākais jūlijs, bet arī 
siltākais mēnesis Latvijas no-
vērojumu vēsturē. Šogad gan 
jūlija, gan jūnija vidējā gaisa 
temperatūra bija 4,1 grādu 
augstāka par normu. Jūnijs ar 
+18,9 grādiem kļuva par siltāko 
novērojumu vēsturē, līdz ar to 
arī 2021. gada vasara ir karstā-
kā, kopš 1924. gadā sākta šādu 
datu apkopošana. 

Pagājušā mēneša minimālā 
gaisa temperatūra bija +5,7 grā-
di 24. jūlijā Stendē un 25. jūlijā 
Staļģenē, bet maksimālā gaisa 
temperatūra bija +33,7 grādi 
13. jūlijā Liepājā un 16. jūlijā 
Daugavpilī. Jūlijā tika pārspēti 
55 karstuma rekordi. Vidējais 
nokrišņu daudzums Latvijā jū-
lijā bija 57 milimetri jeb 76% no 
mēneša normas. Stiprākās vēja 
brāzmas tika novērotas 30. jūlijā 
Liepājas ostā, kur vēja ātrums 
sasniedza 27 metrus sekundē.w


