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ĪSUMĀ

18. augustā
1830. Dzimis Austroun-
gārijas imperators Francis 
Jozefs I.

1868. Franču astronoms 
Pjērs Žansēns Saules spektrā 
atklāja jaunu ķīmisko ele-
mentu – hēliju.

1890. Izveidota Franču 
Sudāna.

1968. Varšavas līguma 
valstu valdības piekrita ka-
raspēka ievešanai Čehoslo-
vākijā.

1990. Gatavojoties valsts 
apvērsumam, mājas arests 
tika piemērots PSRS prezi-
dentam Mihailam Gorbačo-
vam.
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Latvija. Ministru kabinets 
vakar nolēma Satversmes tiesas 
tiesneša amatam virzīt Irēnu 
Kucinu. Pēc valdības lēmuma 
jautājums par Kucinas virzīšanu 
tiks skatīts Tieslietu padomē, bet 
gala lēmumu pieņems Saeima. 
Šomēnes beidzas Satversmes 
tiesas priekšsēdētājas Sanitas 
Osipovas pilnvaras, un kandidāts 
vakantajam amatam jāizvirza 
valdībai. Kucina pašlaik ir 
Valsts prezidenta Egila Levita 
padomniece. Levits paudis 
atbalstu Kucinas kandidēšanai 
uz Satversmes tiesas tiesneša 
amatu.

Turcijas ziemeļos lietusgāžu 
izraisītajos plūdos gājuši bojā 77 
cilvēki. Vēl 47 cilvēki pazuduši 
bez vēsts. Plūdi pagājušajā 
nedēļā piemeklēja Bartinas, 
Kastamonu, Sinopas un 
Samsunas provinces Melnās jūras 
piekrastē. Tagad plūdu ūdeņi 
atkāpušies un glābēji turpina 
atrast jaunus bojā gājušos. 
Savas dzīvesvietas bijuši spiesti 
pamest apmēram 2500 cilvēku. 
Sagrautas vai būtiski bojātas 
vairāk nekā 450 ēkas. Sabrukuši 
pieci tilti un vēl vairāki bojāti. 

Polija apliecinājusi Eiropas 
Savienībai, ka likvidēs Augstākās 
tiesas Disciplinārlietu palātu, 
kuras darbība izraisījusi spriedzi 
Varšavas un Briseles attiecībās. 
Iepriekš ES Tiesa bija norādījusi, 
ka ar Disciplinārlietu palātas 
darbību tiek apdraudēta tiesu 
varas neatkarība un pārkāpti 
ES tiesību akti. Paziņojot, ka 
Disciplinārlietu palāta tiks 
likvidēta, Polijas valdība tomēr 
uzstāja, ka tai ir nepieciešami 
līdzekļi, kā sodīt tiesnešus, kas 
pārkāpj likumu vai ļaunprātīgi 
izmanto pilnvaras. Valdība 
norādīja, ka tā atradīs veidus, 
kā to panākt, vienlaikus turpinot 
tieslietu sistēmas reformu. 
Valdība arī uzstāja, ka Polijas 
likumi prevalē pār ES tiesību 
aktiem. Tas ir vēl viens jautājums, 
kura dēļ saglabājas spriedze 
Varšavas attiecībās ar Briseli.

Par karteļa projektiem nauda būs jāatdod
Par būvnieku karteļa rea-

lizētajiem Eiropas Savienības 
līdzfinansētiem projektiem 
būs jāpiemēro vismaz 18 
miljonu eiro finanšu korek-
cija vismaz 25 projektos, va-
kar Latvijas Radio raidījumā 
“Krustpunktā” sacīja Centrā-
lās finanšu un līgumu aģen-
tūras (CFLA) direktore Anita 
Krūmiņa.

Naudas atmaksa tiks piepra-
sīta no pasūtītājiem – dažādām 

valsts un pašvaldības iestādēm 
un uzņēmumiem. Tie pēc tam 
varēs mēģināt naudu atgūt no 
būvniekiem. “Daļai Konkurences 
padomes minēto projektu kartelī 
iesaistītie uzņēmumi nebija uz-
varētāji, tāpēc finanšu korekcija 
tajos netiks piemērota,” sacīja 
Krūmiņa. CFLA vēl joprojām iz-
vērtē gadījumus, kuros varētu 
būt iesaistīts pasūtītājs. Šādos 
gadījumos finanšu korekcija tiek 
piemērota 100% apmērā, tāpēc 

iespējams, ka kopējā summa vēl 
pieaugs.

“Daļa no karteļa realizēta-
jiem projektiem jau ir pabeigti, 
tāpēc šajos gadījumos tiks pra-
sīts atmaksāt jau izmaksāto ES 
finansējumu. Apmēram puse no 
projektiem vēl turpinās, šajos 
projektos CFLA pārtrauks ES 
finansējuma izmaksu,” sacīja 
Krūmiņa. Viņa atgādināja, ka 
ES fondu projektos tiek ievērots 
nulles tolerances princips pret 

krāpšanu vai korupciju, proti, 
šādas darbības fondu projektos 
nav pieļaujamas. Pastāvot kon-
kurences pārkāpumam, CFLA 
ir pienākums piemērot finanšu 
korekciju, tas ir, atcelt vai sama-
zināt finanšu atbalsta summu ES 
fondu projektos. 

Konkurences padomes at-
klātā būvniecības uzņēmumu 
karteļa dalībnieki bija iesaistīti 
vismaz 70 iepirkumos par kopējo 
līgumsummu 686,9 miljoni eiro.w

Aizsegi būs jānēsā  
koplietošanas telpās

Kabulā atsākušies 
evakuācijas lidojumi

Apsūdzēts mūziķis
Ievērojamais rokmūziķis Bobs 

Dilans ir iesūdzēts tiesā Ņujorkā, 
un prasītāja šajā lietā apgalvo, ka 
Dilans viņu seksuāli izmantojis 
1965. gadā, kad viņai bija tikai 12 
gadu. Ierosinātajā lietā apgalvots, 
ka Dilans seksuāli izmantojis šo 
meiteni, kas lietas dokumentos mi-
nēta kā J.C., sešu nedēļu periodā 
1965. gada aprīlī un maijā. Tajā 
teikts, ka Dilans “izmantojis savu 
mūziķa statusu, lai sagādātu 
J.C. alkoholu un narkotikas un 
viņu daudzreiz seksuāli izman-
totu”. Dilans, kura īstais vārds ir 
Roberts Cimmermans un kuram 
maijā palika 80 gadu, šajā lietā arī 
tiek apsūdzēts par fizisku draudē-
šanu J.C. Seksuālā izmantošana 
esot notikusi Dilana apartamen-
tos Ņujorkas slavenajā viesnīcā 
“Chelsea Hotel”. Dilana oficiālais 
pārstāvis laikrakstam “USA Today” 
paziņoja, ka apsūdzība ir nepatiesa 
un tiks atspēkota. Prasītāja, kas 
dzīvo Konektikutas štata Griničas 
pilsētā, pieprasa kompensāciju, ku-
ras apjoms nav zināms.w

Šogad mācības skolās plā-
nots īstenot klātienē ar Covid-19 
pārslimošanas vai vakcinēšanas 
sertifikātu, vai katru nedēļu vei-
cot Covid-19 testu nepotētajiem 
skolēniem un skolotājiem, lieci-
na valdības vakar atbalstītais 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas projekts. Bērnudārzu bērni 
testus varēs neveikt un nevilkt 
maskas. Tās varēs nevilkt bēr-
nudārzu darbinieki ar Covid-19 
pārslimošanas vai vakcinācijas 
sertifikātu.

Ja skolēniem un izglītības 
darbiniekiem nebūs sertifikā-
ta, būs jāveic Covid-19 tests. 
Iecerēts, ka testus veiks skolā rei-
zi nedēļā. Maskas skolas koplie-
tošanas telpās būs jāvelk visiem, 
sākot no 7 gadu vecuma. Klasēs 
bez maskām mācīties varēs 1.–3. 
klašu skolēni. Potētie vai pārsli-
mojušie skolēni klasē varēs būt 
bez maskas. Augstskolās klātie-
nē varēs mācīties un mācīt tikai 

cilvēki ar Covid-19 pārslimošanas 
vai vakcinācijas sertifikātu.

Paredzēts, ka skolā veiktais 
tests derēs arī, lai apmeklētu 
interešu izglītības vai profesio-
nālās ievirzes izglītības prog-
rammas. Tomēr skolā veiktais 
siekalu tests nebūs derīgs, lai 
apmeklētu izklaides pasākumus, 
piemēram, lai dotos uz kino. Ja 
vecāki neļaus veikt siekalu tes-
tu, tad viņiem būs jāuzņemas 
atbildība par mācībām ģimenē, 
un ir paplašinātas iespējas no-
drošināt izglītību ģimenē posmā 
no 1. līdz 8. klasei līdzšinējo sešu 
klašu vietā.

Covid-19 siekalu testus ap-
maksās valsts. Pirmā testēšana 
pret Covid-19 nepotētiem skolē-
niem mācību gada sākšanai pa-
redzēta no 23. līdz 30. augustam, 
ierodoties izglītības iestādē. Au-
dzēkņiem ar Covid-19 vakcināci-
jas vai pārslimošanas sertifikātu 
nebūs jāuzrāda negatīvs tests.w

Afganistānā no galvaspilsē-
tas Kabulas lidostas ir atsākušies 
evakuācijas reisi, kurus pirmdien 
nācās apturēt pēc tam, kad tūk-
stošiem afgāņu iebruka lidostā ce-
rībā pamest valsti. Vismaz septiņi 
cilvēki gāja bojā, mēģinot pieķer-
ties braucošām lidmašīnām. Lai 
nodrošinātu ārvalstu diplomātu 
un civiliedzīvotāju evakuāciju no 
Afganistānas, Kabulas starptau-
tiskajā lidostā dislocēti vēl 500 
amerikāņu karavīri, palielinot to 
kopējo skaitu līdz 3000.

Daudzi Afganistānas iedzīvo-
tāji vēlas pamest valsti, jo baidās, 
ka pēc “Taleban” atgriešanās 
pie varas notiks izrēķināšanās 
ar iepriekšējās varas atbalstī-
tājiem un tiks ierobežotas pilsoņu 
tiesības un brīvības. Talibu pir-
mās valdīšanas laikā no 1996. līdz 
2001. gadam Afganistānā bija spē-
kā šariata likumi, kas paredzēja 
publisku nāvessoda izpildi un roku 
nociršanu tiem, kurus apsūdzēja 
zādzībā. Savukārt sievietēm bija 

aizliegts iegūt izglītību un strādāt. 
Nobela Miera prēmijas ieguvēja 
Malala Jusufzaja, kura 2012. gadā 
izdzīvoja pēc talibu uzbrukuma, 
aicinājusi pasaules līderus rīko-
ties, lai aizsargātu Afganistānas 
iedzīvotājus. Viņa aicina valstis 
dot patvērumu afgāņu bēgļiem.

ASV prezidents Džo Baidens 
televīzijas uzrunā nācijai aizstā-
vēja ASV spēku izvešanu no Af-
ganistānas, sakot, ka viņš atbalsta 
šo politiku un ka ir laiks aiziet no 
šīs valsts pēc 20 gadu ilga bruņota 
konflikta. ASV prezidents atzina, 
ka Afganistānas valdība sabruku-
si ātrāk, nekā viņš bija gaidījis, un 
izteica pieņēmumu, ka tai trūcis 
gribas pretoties talibiem.

Baidens atgādināja, ka ASV 
nacionālās intereses Afganistānā 
vienmēr bija ar galveno mērķi no-
vērst teroristu uzbrukumus ASV 
teritorijā un ka Amerika turpinās 
“ātri un apņēmīgi rīkoties” pret 
jebkādiem terorisma draudiem, 
kas nāktu no šīs valsts.w

Iedzīvotāji nes akmeņus ar upuru vārdiem pie Argentīnas prezidenta pils, šādi piemi-
not Covid-19 pandēmijā mirušos un protestējot pret valdības politiku krīzes pārvarēšanā.

Akmeņi


