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ĪSUMĀ

26. augustā
55. p.m.ē. Jūlija Cēzara 
vadītā romiešu armija 
iebruka britu salās. 

1743. Dzimis franču 
ķīmiķis Antuāns Lavuazjē, 
kurš tiek uzskatīts par 
mūsdienu ķīmijas tēvu.

1920. ASV sievietes 
ieguva balsstiesības. 

1957. PSRS paziņoja par 
sekmīgu starpkontinentālās 
ballistiskās raķetes 
izmēģinājumu. 

1978.  Par Romas 
katoļu pāvestu ievēlēja 
Venēcijas kardinālu Albīno 
Lučāni, kurš kļuva par 
pāvestu Jāni Pāvilu I. Šajā 
amatā viņš pavadīja tikai 
33 dienas. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Jemenā miljoniem cilvēku 
atrodas uz bada sliekšņa, brīdina 
ANO. Valsti ir sagrāvis kopš 2015. 
gada notiekošais karš starp Jeme-
nas centrālajai valdībai lojālajiem 
spēkiem un šiītu nemierniekiem 
hutiešiem, bet līdzšinējie centieni 
diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu 
nav bijuši sekmīgi. Aizejošais ANO 
īpašais sūtnis Jemenā Martins 
Grifits paziņojis, ka aptuveni 20 
miljoni no valsts 29 miljoniem 
iedzīvotāju ir atkarīgi no humānās 
palīdzības, lai varētu apmierināt 
savas ikdienas vajadzības. Pieci 
miljoni jemeniešu atrodoties tikai 
vienu soli no bada un ar to saistīta-
jām slimībām.

Lietuva uzņems līdz 200 Afga-
nistānas pilsoņus, viņu vajadzību 
nodrošināšanai atvēlot 600 000 
eiro. “Lēmuma projekts izstrādāts, 
ņemot vērā sarežģīto situāciju 
Afganistānā un draudus, kas radu-
šies Afganistānas pilsoņiem, kuri 
palīdzējuši Lietuvas un citu NATO 
valstu bruņotajiem spēkiem, kā arī 
viņu radiniekiem,” teikts valdības 
paziņojumā. Laikā no 2002. līdz 
2021. gadam Afganistānā dienējuši 
aptuveni 5000 Lietuvas karavīru, 
darba līgumi Lietuvas Bruņotajiem 
spēkiem bijuši noslēgti ar 115 
tulkiem, daļai no viņiem piešķirti 
Lietuvas valsts apbalvojumi.

Vācijas Kristīgi demokrātiskās 
savienības un Kristīgi sociālās sa-
vienības (CDU/CSU) atbalstītājiem 
mēnesi pirms Bundestāga vēlēša-
nām ir lielas šaubas par kanclera 
amata kandidātu Armīnu Lašetu. 
70% CDU/CSU vēlētāju atbalsta 
to, ka Lašeta vietā stājas Bavāri-
jas CSU līderis Markuss Zēders, 
konstatēts pētījumu centra “Civey” 
aptaujā. Zēders savulaik bija 
favorīts cīņā par kanclera amata 
kandidāta posteni, tomēr cīņā par 
saraksta līdera vietu aprīlī zaudēja 
Lašetam. Kā konstatēts pētījumu 
centra “Forsa” aptaujā, centriski 
kreisie sociāldemokrāti izvirzījušies 
vadībā, apsteidzot gan CDU/CSU, 
gan “zaļos”.

Sāk virzīt lēmumu par ebreju īpašumu restitūciju
Saeimas Budžeta un fi-

nanšu (nodokļu) komisija 
vakar konceptuāli atbalstīja 
likumprojektu par 40 miljonu 
eiro kompensācijas izmaksā-
šanu ebreju kopienai desmit 
gadu laikā par holokausta dēļ 
zaudētajiem īpašumiem.

Par likumprojekta tālāko vir-
zību nobalsoja deviņi deputāti 
no vairākām partijām, bet pret 
bija divi Nacionālās apvienības 
deputāti. Atbilstoši komisijas 
priekšsēdētāja Mārtiņa Bondara 
priekšlikumam nolemts rosināt 
Saeimai likumprojektu gan no-
dot izskatīšanai komisijās, gan 
arī konceptuāli atbalstīt pirmajā 
lasījumā. Priekšlikumu iesnieg-
šanas termiņš ir viens mēnesis, 
un paredzēts, ka likumprojektā 
vēl tiks veikti vairāki precizē-
jumi.

Jautājums par ebreju īpašu-

mu restitūciju ir bijis aktuāls 
jau daudzus gadus iepriekš – ir 
bijuši vairāki citi ierosinājumi 
par kompensācijām, tomēr par 
tiem neizdevās panākt politisku 
vienošanos. Vienīgi 2016. gadā 
Saeima pieņēma likumus, kas 
noteica nelielas ar šo jautājumu 
saistītas daļas – piecu īpašumu 
– nodošanu bez atlīdzības Lat-
vijas Ebreju draudžu un kopienu 
padomei.

Kā skaidroja komisijas 
priekšsēdētājs Bondars, viņš 
šo jautājumu iekļāvis komisijas 
darba kārtībā, ņemot vērā eb-
reju kopienas visiem Saeimas 
deputātiem nosūtīto vēstuli par 
nepieciešamību atjaunot vēstu-
risko taisnīgumu. Bondars skaid-
roja, ka likumprojektu veidojusi 
arī Latvijas Ebreju draudžu un 
kopienu padome. Politiķis no-
rādīja, ka šāda vai līdzīga veida 

likumprojekta pieņemšanas jau-
tājums ir vilcies jau gadiem un 
jātiek skaidrībā, vai šo pagājušā 
gadsimta notikumu jautājumu 
varam atrisināt vai ne. 

2019. gadā līdzīgu likumpro-
jektu virzīja, taču vēlāk atsauca 
vairāki “Attīstībai/Par!” un “Jau-
nās Vienotības” deputāti, jo tam 
nepietika atbalsta Saeimā. Vai-
cāts, vai arī tagad likumprojekts 
var netikt atbalstīts, komisijas 
priekšsēdētājs norādīja, ka ap-
spriešanas gaitā varēs redzēt, 
vai tam ir vai nav vairākuma 
balsu. Bondars uzsvēra, ka sa-
režģītus jautājumus ir viegli no-
likt malā, taču nevajag baidīties 
tos risināt.

Likumprojektā norādīts, ka 
Latvijā okupācijas laikā ar īpa-
šumu nacionalizāciju tie pārgā-
juši valsts īpašumā. Savukārt 
nacistiskais režīms īstenojis 

holokaustu un gandrīz pilnībā 
iznīcinājis Latvijā dziļi iesakņo-
jušos sabiedrības daļu – ebreju 
kopienu. Dokumenta anotācijā 
norādīts, ka Latvijas valsts nav 
vainojama un nav atbildīga par 
Latvijas okupācijas laikā īsteno-
to holokaustu, kā arī nav vaino-
jama un atbildīga par padomju 
okupācijas režīma īstenoto rī-
cību.

Holokausta laikā tika iznīci-
nāti 90% no Latvijas pirmska-
ra ebreju kopienas, kas liedza 
Latvijas ebreju kopienai līdz šim 
pilnībā atgūt tos īpašumus, kuri 
tai piederējuši 1940. gada 16. jū-
nijā. Šā iemesla dēļ šie īpašumi 
nonāca Latvijas valsts, bet ne 
Latvijas ebreju kopienas īpašu-
mā. Likumā paredzētais atlīdzi-
nājums ir Latvijas labas gribas 
žests par šo neatgūto īpašumu, 
norādīts dokumentā.w

Žūst
Bangladešas galvaspilsētā Dakā lauka miecētavā strād-
nieki uz koka dēļiem žāvē jēlādas.

ASV izlūkdienesti nav spēju-
ši nonākt pie vienota slēdziena 
par Covid-19 slimību izraisošā 
koronavīrusa izcelsmi. ASV pre-
zidents Džo Baidens maijā deva 
rīkojumu izlūkdienestiem trīs 
mēnešu laikā sagatavot ziņo-
jumu par Covid-19 izcelsmi, un 
tagad šis ziņojums iesniegts 
prezidentam, taču tas ne-
sniedz atbildi par vīrusa iz-
celsmi, vēsta laikraksti “Was-
hington Post”, “New York Times” 
un “Wall Street Journal”.

Izdodot rīkojumu, prezidents 
norādīja, ka ASV izlūkdienesti ir 
sašķelti starp diviem iespējama-
jiem scenārijiem. Viens scenārijs 
ir vīrusa transmisija no dzīvnie-
kiem uz cilvēkiem tirgū Uhaņā. 

Otrs scenārijs ir vīrusa noplūde 
no laboratorijas Uhaņā. Tagad 
izlūkdienesti iesnieguši prezi-
dentam slepenu ziņojumu, taču 
tajā nav nonākts pie vienprātī-
bas par labu vienam vai otram 
scenārijam.

Teorija par vīrusa transmisi-
ju no dzīvniekiem uz cilvēkiem 
tika plaši akceptēta pandēmi-
jas sākumā, bet, laikam ritot, 
zinātnieki nav atraduši nedz 
sikspārņos, nedz citos dzīvnie-
kos vīrusu, kas atbilstu SARS-
CoV-2 ģenētiskajam raksturam. 
Līdzīga situācija nebija gadīju-
mos ar koronavīrusiem SARS 
un MERS, kuru izcelsmi diezgan 
ātri izsekoja līdz civetkaķiem un 
kamieļiem.w

Izlūkdienesti nenonāk 
pie vienota slēdziena

G7 valstu līderi virtuālā sa-
mitā pieprasīja talibiem garantēt 
drošu izkļūšanu no Afganistānas 
pēc 31. augusta, kas ir ārvalstu 
spēku izvešanas gala termiņš. 
Līderi nav vienojušies par ter-
miņa pagarināšanu, un ASV pre-
zidents Džo Baidens uzsvēris, 
ka ASV nav mainījušas plānus 
pabeigt savu pilsoņu un ASV 
atbalstījušo afgāņu evakuāciju 
no Afganistānas līdz 31. au-
gustam. Tikmēr pieaug bažas 
par humanitāro krīzi valstī, un 
Rietumvalstu diplomāti aicina 
Afganistānas kaimiņvalstis at-
vērt savas sauszemes robežas, 
lai krīzi novērstu. 

No Kabulas evakuēti jau vai-
rāk nekā 70 000 cilvēku, tomēr 
lieli cilvēku pūļi joprojām at-
rodas pie Kabulas lidostas 
cerībā aizbēgt no valsts, lai 
izvairītos no potenciālām talibu 
represijām. Visus cilvēkus, ku-
riem draud briesmas, līdz 31. au-
gustam izvest nav iespējams.

G7 samitā nolemts slēgt 

vienošanos ar talibiem, un tās 
galvenais nosacījums būs brīva 
cilvēku evakuācija līdz 31. au-
gustam. G7 valstis Afganistānas 
jautājumā arī plāno sadarboties 
ar citām valstīm, tai skaitā Krie-
viju un Ķīnas Tautas Republiku. 
Eiropas Savienības līderi sami-
tā arī aicinājuši ASV prezidentu 
Baidenu turpināt Kabulas lid-
ostas apsargāšanu, līdz būs pa-
beigta visu valsti pamest gribošo 
afgāņu evakuācija.

Tikmēr pieaug bažas gan par 
humanitāro situāciju valstī, gan 
cilvēktiesību pārkāpumiem. Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas aug-
stā cilvēktiesību komisāre Mičela 
Bačeleta atzinusi – ir saņemtas 
ziņas, ka talibi Afganistānā pa-
strādājuši smagus cilvēktiesību 
pārkāpumus, un šīs ziņas ir tica-
mas. Starp šiem pārkāpumiem ir 
civiliedzīvotāju un bijušo valdī-
bas spēku karavīru un drošības 
struktūru darbinieku nogalināša-
na. Pasaules Banka ir apturējusi 
palīdzību Afganistānai.w

Pieprasa garantēt drošu izkļūšanu

Saeimas deputāts Vjačeslavs 
Dombrovskis un bijušais iekš-
lietu ministrs Sandis Ģirģens 
vienojušies apvienot spēkus un 
kopīgi veidot politisko partiju 
“Republika”. Partiju plānots di-
bināt tuvākajā laikā, apvieno-
jot biedrības “Republika 2030” 
biedrus un atbalstītājus, kā 
arī Ģirģena domubiedrus, to-
starp viņa brāli parlamentārieti 
Kasparu Ģirģenu un deputātu 
Ēriku Pucenu. Dombrovskis 
skaidroja, ka “Republika” būs 
pragmatiska un profesionāla 
centriskā partija, kuras pa-
matmērķis ir vairot ikviena 
Latvijas iedzīvotāja un valsts 

labklājību un vienas paaudzes 
laikā sasniegt attīstīto Eiropas 
valstu labklājības līmeni. “Nav 
laiks dibināt trīs partijas uz 
diviem iedzīvotājiem,” teikts 
Ģirģena paziņojumā.

Dombrovskis pārliecināts, ka 
Latvijai ir nepieciešama spēcī-
ga centriska partija ar skaidru 
politisko kursu, un, viņaprāt, 
topošā partija tāda būs. Viņš ir 
arī gandarīts par Ģirģena lēmu-
mu kopīgi veidot partiju. Topošā 
partija plāno startēt gaidāmajās 
Saeimas vēlēšanās nākamā gada 
rudenī. Abi politiķi Ģirģeni nesen 
paziņoja par aiziešanu no parti-
jas “Par cilvēcīgu Latviju”.w

Dibinās partiju


