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ĪSUMĀ

6. augustā
1806. Svētās Romas 
pēdējais imperators Francis 
II dibināja Austrijas impēriju, 
likvidējot Svētās Romas 
impēriju.

1890. ASV pirmo reizi 
izpildīts nāvessods uz 
elektriskā krēsla.

1928. Dzimis ASV 
mākslinieks Endijs Vorhols.

1932. Notika pirmais 
Venēcijas kinofestivāls.

1945. Pēc prezidenta 
Harija Trumena pavēles 
ASV nometa atombumbu uz 
Japānas pilsētu Hirosimu; 70 
000 cilvēku gāja bojā uzreiz, 
vairāki desmiti tūkstošu mira 
vēlāk no apdegumiem un 
radiācijas apstarojuma.
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Latvija. Valsts policija sākusi 
administratīvā pārkāpuma 
procesu pret Saeimas deputātu 
Aldi Gobzemu par nesankcionēto 
protesta akciju pret “obligātu 
vakcināciju”. Trešdienas vakarā 
vairāki simti cilvēku pulcējās 
pie Ministru kabineta ēkas Rīgā, 
paužot neapmierinātību ar 
Saeimā konceptuāli atbalstīto 
likumprojektu par tiesībām 
atlaist darbiniekus bez Covid-19 
sertifikāta. Policija vērtēs 
iesaistīto personu atbildību, 
patlaban ir sākts administratīvā 
pārkāpuma process pret šī 
pasākuma organizatoru.

Eiropas Savienības 
vēstniece Irākā Martina Huta 
saņēmusi informāciju, ka 
lidsabiedrība “Irākas aviolīnijas” 
nolēmusi uz desmit dienām 
pārtraukt lidojumus uz 
Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku. 
Šie lidojumi ir galvenais veids, kā 
irākieši sasniedz Baltkrieviju, no 
kurienes tālāk cenšas iekļūt ES, 
nelegāli šķērsojot Lietuvas robežu. 
Baltkrievijas vadonis Aleksandrs 
Lukašenko tikmēr vakar ticies 
ar spēka struktūru pārstāvjiem 
un uzdevis pastiprināt robežas 
kontroli.

Meksikas valdība ir 
iesūdzējusi tiesā dažus no 
lielākajiem ASV ieroču ražotājiem, 
apsūdzot tos neapdomīgā 
biznesa praksē, kas vairojusi 
asinsizliešanu. Prasībā apgalvots, 
ka uzņēmumi zināja, ka veicina 
nelikumīgu ieroču tirdzniecību, 
kas ir saistāma ar daudziem nāves 
gadījumiem. Meksikas varas 
iestādes kompensācijās pieprasa 
10 miljardus ASV dolāru par to, ka 
ieroči no ASV nelikumīgi turpina 
nonākt Meksikas organizētās 
noziedzības grupējumu rīcībā. 
Tiek uzskatīts, ka aptuveni 70% 
no visiem Meksikā nonākušajiem 
ieročiem ievesti no ASV. Eksperti 
gan norāda, ka ASV likumi ieroču 
ražotāju saukšanu pie atbildības 
par nelegālo tirdzniecību padara 
gandrīz neiespējamu.

Tiesībsargs Juris Jan-
sons ir nosūtījis vēstuli 
Saeimai un valdībai, vēršot 
uzmanību uz atsevišķiem 
Covid-19 infekcijas izplatī-
bas pārvaldības likumpro-
jektā ietvertā regulējuma 
aspektiem, kas rada bažas 
par saprātīga interešu līdz-
svara sasniegšanu starp in-
divīda un visas sabiedrības 
interesēm.

Tiesībsargs vēstulē norā-
dījis, ka konceptuāli atbalsta 
likumprojekta tālāku virzību, 
uzticoties zinātnieku un ek-
spertu viedoklim, ņemot vērā šī 
brīža epidemioloģisko situāciju 
Covid-19 infekcijas izplatības 
jomā un prognozes par tās attīs-
tību. Proti, viņaprāt, iedzīvotāju 
vakcinācija ir vienīgais veids 

kā efektīvi mazināt Covid-19 
infekcijas tālāko izplatību.

Jansona skatījumā likum-
projektā paredzēto tiesisko re-
gulējumu pēc tā pieņemšanas 
būs plaši jāskaidro sabiedrībai, 
jo īpaši to, kādas tiesības un pie-
nākumi privātpersonām izrietēs 
no katras konkrētās tiesību nor-
mas, lai ikviens varētu progno-
zēt tās piemērošanu, sekas un 
atbilstoši pielāgot savu rīcību.

Tiesībsargs neatbalsta li-
kumprojektā paredzēto izņē-
mumu, ka tiesu sistēmai pie-
derīgās amatpersonas varēs 
strādāt ne tikai ar sadarbspē-
jīgu Covid-19 sertifikātu, bet 
arī ar veiktā testa negatīvu 
rezultātu. Viņš uzskata, ka 
jebkurš izņēmums šajā regu-
lējumā rada neuzticības risku 

valsts spējai noteikt taisnīgus 
noteikumus pandēmijas aps-
tākļos, kura visus skar vienādi.

Tiesībsargs arī aicina skaid-
rot ieceri atšķirīgai pieejai, kā-
dēļ izglītības jomā Covid-19 
sertifikātiem ir jābūt personām, 
kas nav tieši iesaistītas izglī-
tības pakalpojuma sniegšanā, 
kamēr likumprojekts neparedz 
šādu kārtību personām, kas 
nav tieši iesaistītas veselības 
aprūpes un sociālās aprūpes 
vai rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanā.

Jansona ieskatā jāievieš arī 
efektīvi sociālās aizsardzības 
mehānismi to cilvēku tiesību 
aizsardzībai, kuri izmantos 
tiesības nevakcinēties. Tāpat 
esot nepieciešams skaidrot 
tipiskākos gadījumus valsts 

pārvaldes jomās, kurās varētu 
tikt nodrošināta pakalpojuma 
sniegšana klātienē arī tiem cil-
vēkiem, kuri nebūs vakcinēti. 
Savukārt, paredzot stingru tie-
sisko regulējumu visām privāt-
personām, kas sniedz publiski 
pieejamus pakalpojumus, kur ir 
cieša cilvēku kontaktēšanās, no 
likumprojekta autoriem būtu 
nepieciešama analīze, kurās 
nozarēs līdzšinējie epidemio-
loģiskās piesardzības pasāku-
mi nav bijuši efektīvi vai tieši 
otrādi – ir bijuši efektīvi. Viņš 
aicināja Saeimu darba tiesiskās 
attiecības noregulēt maksimāli 
taisnīgi, līdzsvarojot darba de-
vēja un darba ņēmēja intereses, 
paturot prātā, ka darba ņēmējs 
darba tiesiskajās attiecībās ir 
vājākā attiecību puse.w

Patlaban nevar izslēgt Balt-
krievijas potenciālus mēģinā-
jumus kontrolēt vai ietekmēt 
opozicionāri noskaņotu Balt-
krievijas pilsoņu aktivitātes 
Latvijā, atzina Valsts drošības 
dienestā. Latvijas specdienesti 
jau savos pagājušā gada dar-
bības publiskajos pārskatos 
brīdināja, ka pieaugs Balt-
krievijas Valsts drošības 
komitejas aktivitātes, vācot 
izlūkošanas informāciju par 
baltkrievu kopienu un tiem 
baltkrieviem, kas uz Latviju 
pārcēlušies režīma represiju dēļ.

Dienests atbilstoši savai 
kompetencei vērtē Baltkrievijā 
notiekošo politisko un sabied-
risko procesu ietekmi uz Lat-
vijas iekšējo drošību. Iekšlietu 
ministre Marija Golubeva teica, 

ka patlaban nav indikāciju, ka 
Latvijā patvērumu radušajiem 
Baltkrievijas opozicionāriem 
būtu pastiprināti draudi. Šādu 
indikāciju gadījumos ministre 
ir pārliecināta, ka drošības 
iestādes un policija atbilstoši 
rīkosies un pastiprinās drošības 
pasākumus.

Kijevā nesen pazuda balt-
krievu aktīvists Vitālijs Šišovs, 
kurš vēlāk tika atrasts pakārts 
parkā. Policija norādīja, ka sekos 
visiem pavedieniem, un pieļauj, 
ka varētu būt notikusi slepka-
vība, kas maskēta kā pašnā-
vība. 26 gadus vecais Šišovs 
vadīja nevalstisko organizāciju 
“Baltkrievu nams Ukrainā”, kas 
sniedz palīdzību baltkrieviem, 
kuri aizbēguši no represijām 
savā valstī.w

Latvijas Veselības un soci-
ālās aprūpes darbinieku arod-
biedrības un viņu prezidenta 
Valda Kera publiskajā telpā 
paustais par vakcīnu pret Co-
vid-19 efektivitāti dažādās ve-
cuma grupās ir apzināti sagro-
zīts, no kopējā konteksta atrauts 
un tādējādi maldinošs, pavēstīja 
Imunizācijas valsts padomes 
priekšsēdētāja Dace Zavadska. 
Arodbiedrība publiskajā telpā 
paudusi, ka vakcinācija pret 
Covid-19 neesot vienādi droša 
visās vecuma grupās un dau-
dzos gadījumos nepasargājot no 
atkārtotas inficēšanās.

Eksperte sacīja, ka šos ap-
galvojumus ir izteikuši cil-
vēki, kas vāji orientējas imu-

nizācijas jomā un ikdienā ar 
to nestrādā. 

Paziņojumā ietvertā infor-
mācija, pēc Zavadskas paus-
tā, ir maldinoša, nav balstīta 
korektos zinātniskos datos un 
noteikti nepārstāv profesionā-
lo ārstu un ekspertu kopienas 
viedokli. Pēc ekspertes sacītā, 
šis paziņojums ir pretrunā ar 
pierādījumos balstītas medicī-
nas pamatprincipiem un diskre-
ditē veselības aprūpes nozares 
profesionalitāti, veicina bažas 
un neuzticēšanos ārstiem un 
veselības aprūpes ekspertiem, 
kā arī var nodarīt milzīgu kai-
tējumu sabiedrības veselības 
saglabāšanai un veselības ap-
rūpes nozarei kopumā.w

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa vakar Sa-
eimas deputātam Aldim Ada-
movičam par transporta un 
dzīvojamo telpu īres kompen-
sāciju izkrāpšanu piesprieda 
6000 eiro sodu. Tāpat Adamo-
vičam piemērots liegums uz 
gadu un vienu mēnesi ieņemt 
Saeimas deputāta amatu. Tie-
sa arī apmierināja prokurora 
pieteikto materiālā kaitējuma 
kompensāciju un nolēma pie-
dzīt no Adamoviča par labu 
valstij kompensāciju 3550 eiro 
apmērā.

Adamovičs īsi paziņoja, ka 
viņš spriedumu pārsūdzēs 

un nepiekrīt, ka būtu kaut 
ko izkrāpis. Viņaprāt, pie šāda 
iznākuma novedusi “dažāda 
normatīvo aktu traktēšana”. 
Korupcijas novēršanas un ap-
karošanas birojs pērn rudenī 
lūdza pret deputātu sākt kri-
minālvajāšanu pēc trīs Kri-
mināllikuma pantiem – par 
krāpšanu, dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu un 
dienesta viltojumu. Deputātam 
inkriminēja 83 eiro lielas trans-
porta izdevumu kompensācijas 
izkrāpšanu un dzīvojamo telpu 
īres kompensācijas par septi-
ņiem mēnešiem jeb 3150 eiro 
izkrāpšanu.w

101 gadu vecā Virdžīnija Olivera Menas salā 
nodarbojas ar omāru zveju un ir vecākā licencētā šīs 
profesijas pārstāve.

Seniore

Jārod līdzsvars starp indivīda un sabiedrības interesēm

Soda deputātu Neizslēdz mēģinājumus ietekmēt 
opozicionāru aktivitātes

Arodbiedrības informāciju 
dēvē par maldinošu


