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1950. Dzimis amerikāņu 
datortehnikas pionieris un 
filantrops, kompānijas “Apple 
Computer” līdzdibinātājs 
Stīvs Vozņaks.

1972. Dienvidvjetnamu 
atstāja pēdējā ASV sausze-
mes kaujas vienība.

1981. Prezentēts pirmais 
personālais dators IBM PC.

1984. ASV prezidents 
Ro  nalds Reigans tehnikas 
pār baudes laikā pirms radio 
uz ru nas kļūdas dēļ tiešajā 
ēte rā paziņoja: “Amerikas 
pil so ņi, esmu priecīgs jums 
šo dien paziņot, ka esmu pa-
rakstījis likumu, kas uz visiem 
lai kiem pasludina Krieviju 
ār pus likuma. Mēs sākam 
bom bardēšanu piecu minūšu 
lai kā.”

2003. Parīzē, gaisa 
temperatūrai sasniedzot 44 
grādus pēc Celsija, karstuma 
dēļ miruši 144 cilvēki.
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Vācija. Tiek lēsts, ka postošie 
plūdi jūlijā nodarījuši zaudēju-
mus, kas pārsniedz 26 miljardus 
eiro. Tikai Ziemeļreinā-Vestfālenē 
plūdu nodarīto zaudējumu apmēri, 
domājams, pārsniegs 13 miljardus 
eiro, uzrunājot landtāga ārkārtas 
sēdes dalībniekus, atzinis zemes 
premjerministrs Armīns Lašets. Viņš 
norādījis, ka iecerētajam nacionāla-
jam plūdu seku novēršanas fondam 
būs nepieciešami 20–30 miljardi 
eiro. Lašets pēc nākammēnes gai-
dāmajām Bundestāga vēlēšanām 
pretendē kanclera krēslā nomainīt 
Angelu Merkeli.

ASV īpašais sūtnis sarunām ar gru-
pējumu “Taliban” Zalmajs Halilzads 
devies uz Kataru, kur tuvāko dienu 
laikā ar talibiem un reģiona pār-
stāvjiem spriedīs par to, kā apturēt 
vardarbību Afganistānā. Starptau-
tiskās politikas komentētāji spriež, 
ka reģiona valstis jau sāk samieri-
nāties ar realitāti un meklē veidus, 
kā nākotnē sadarboties ar talibiem. 
Nedēļas nogalē “Taliban” savā kon-
trolē pārņēma vēl sešu Afganistānas 
provinču galvaspilsētas. Tā kā ASV 
un sabiedroto spēki no Afganistānas 
ir gandrīz pilnībā izvesti, uzsvars tiek 
likts uz nepieciešamību pārtraukt 
vardarbību un izsludināt pamieru.

Ķīna atsauc uz konsultācijām 
savu vēstnieku Viļņā, pamatojot 
šo lēmumu ar Lietuvas nostāju 
attiecībā pret Taivānu, un vienlai-
kus pieprasa atsaukt arī Lietuvas 
vēstnieku Pekinā. Iemesls ir plāns 
Lietuvā atvērt Taivānas pārstāvnie-
cību, kuras nosaukumā tiks lietots 
tieši nosaukums “Taivāna”, nevis 
“Taibeja”, kā tas tiek darīts daudzās 
citās valstīs, lai neaizkaitinātu 
Pekinu. Ķīnas Ārlietu ministrija arī 
brīdinājusi, ka “Taivānas neatkarība 
ved strupceļā un jebkādi mēģināju-
mi izvērst separātisku darbību lemti 
neveiksmei”.

Būvnieku karteļa lietā atklāj nianses
Konkurences padomes at-

klātā būvniecības uzņēmu-
mu karteļa dalībnieki bijuši 
iesaistīti vismaz 70 iepirku-
mos par kopējo līgumsummu 
686 989 991 eiro. Padome 
desmit būvnieku kartelī ie-
saistītos uzņēmumus sodī-
jusi ar naudas sodu kopumā 
16 652 927,4 eiro apmērā.

Konkurences padomes Aiz-
liegtu vienošanos departamenta 
direktore Ieva Šmite vakar starp 
lielākajiem publiskajiem iepirku-
miem minēja Mežaparka estrā-

des, Jaunā Rīgas teātra, Ventspils 
Mūzikas vidusskolas un koncert-
zāles “Latvija”, Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja un kultūras pils 
“Ziemeļblāzma” iepirkumus. Sa-
vukārt starp lielākajiem privāta-
jiem pasūtījumiem Šmite nosauca 
tirdzniecības centru “Akropole” 
un “Alfa” būvniecību un “Rimi” 
loģistikas centra būvniecību.

Starp 10 sodītajiem uzņēmu-
miem ir SIA “Skonto būve”, SIA 
“Latvijas energoceltnieks”, SIA 
“Velve”, SIA “Arčers”, SIA “Rere 
būve”, SIA “Re & Re”, SIA “RBS-

SKALS būvvadība”, SIA “Abo-
ra”, AS “LNK Industries” un SIA 
“Merks”. Tiesa, “RBSSKALS būv-
vadība” patlaban jau ir likvidēta, 
tāpēc sods netika piespriests.

Šmite pastāstīja, ka šie uz-
ņēmumi bija sadalījušies divās 
grupās, lai iepirkumos iegūtie lī-
gumi un peļņa sadalītos aptuveni 
līdzīgi. Savukārt karteļa darbības 
pamatprincipus noteica “Skonto 
būve”, “Re & Re” un “Velve”. Šiem 
uzņēmumiem naudas sods tika 
palielināts par 0,5% no apgrozī-
juma. Tā kā “Velve” izmeklēšanas 

laikā sadarbojās ar Konkurences 
padomi, sniedza informāciju un 
savu vainu atzina, kā arī apņēmās 
nepārsūdzēt lēmumu, soda ap-
mērs tai tika samazināts par 10%.

Pasūtītāji bieži vien ir bijuši 
informēti par karteļa esamību 
un pat izteikuši savas vēlmes par 
konkrētiem izpildītājiem konkrē-
tos iepirkumos. Kartelis ir viens 
no smagākajiem konkurences 
pārkāpumiem, un Konkurences 
padomei pietiek vien ar pazīmēm, 
ka tirgus dalībnieku starpā ir no-
tikusi aizliegta vienošanās.w

Uzsver vienotas  
stratēģijas nepieciešamību 

Pierobežā izsludina 
ārkārtējo situāciju 

Aptur ieceri
Veselības ministrija pagai-

dām atlikusi jautājumu par 
vakcinācijas loterijas likumpro-
jekta virzīšanu. Ar loteriju bija 
iecerēts iedzīvotāju vidū veicināt 
vakcināciju pret Covid-19, tomēr 
koalīcijas partneru atšķirīgo vie-
dokļu dēļ jautājums pagaidām 
atlikts. Tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns no Jaunās konservatī-
vās partijas (JKP) norādīja, ka 
partija tomēr nevarēs atbalstīt 
vakcinācijas loteriju kā veicinā-
šanas veidu. “Atbalstīsim jeb-
kuras citas efektīvas atbalsta 
formas,” pauda Bordāns.

“Attīstībai/Par!” Saeimas 
frakcijas priekšsēdētājs Juris 
Pūce, atsaucoties uz veselības 
ministra Daniela Pavļuta pausto, 
sacīja, ka Veselības ministrija 
izprot, ka vakcinācijas moti-
vēšanas pasākumi ir un būs 
nepieciešami, tāpēc tiks virzī-
tas jaunas iniciatīvas un meklēti 
citi veidi, kā to panākt.w

Londonā tehniskas problēmas dēļ abas Tauera tilta paceļamās daļas gandrīz 12 stun-
das bija iestrēgušas paceltā stāvoklī. Tagad satiksme pār tiltu atjaunota.

Iesprūda

Plašāka ceļošana, mācības 
klātienē un Covid-19 jaunā deltas 
varianta lipīgums kombinācijā ar 
rudens sezonu izceļ nepieciešamī-
bu pēc Eiropā vienotas stratēģi-
jas pandēmijas pārvaldībā, šādu 
nostāju dažādu nozaru Eiropas 
eksperti pauduši vēstulē, kas 
publicēta medicīnas žurnālā “The 
Lancet”. Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas infektologs 
Uga Dumpis, kurš ir šīs vēstules 
līdzautors, mikroblogošanas viet-
nē Twitter uzsver, ka “labākais 
risinājums Eiropas gadījumā 
būtu turēt saslimstību ar Co-
vid-19 vienoti zemu bez papildu 
risku radīšanas ar strauju iero-
bežojumu atcelšanu atsevišķās 
valstīs”. Līdzīgu viedokli aizstāv 
arī pārējie vēstules autori.

Vēstulē skaidrots, ka eksperti 
ir izskatījuši divas stratēģijas – 
strauji mazināt ierobežojumus, 
pieņemot, ka vakcinācija līdz ar 
dabisko imunitāti novedīs pie 
augstākiem saslimstības rādītā-

jiem, taču nepārslogos veselības 
aprūpes sistēmas, vai arī atcelt 
ierobežojumus pakārtoti vak-
cinācijas tempam, par galveno 
mērķi izvirzot zemu saslimstības 
rādītāju saglabāšanu, tādējādi 
ļaujot efektīvi kontrolēt vīrusa 
izplatību, testējot, veicot epide-
mioloģisko izmeklēšanu un no-
drošinot sasirgušo izolēšanu.

Eksperti brīdina, ka savstar-
pējas komunikācijas un koordi-
nācijas trūkuma gadījumā var 
rasties šķēršļi valstu sadarbībai 
ekonomikas un sociālos aspek-
tos, jo augsti saslimstības rādī-
tāji vienā valstī var radīt riskus 
blakus esošajām valstīm, ja tās 
izvēlētos piekopt zemās saslim-
stības pieeju. Ņemot vērā šo as-
pektu, eksperti uzsver, ka abu 
stratēģiju gadījumā to efektīvai 
pielietošanai nepieciešama koor-
dinēta Eiropas valstu rīcība, lai 
kopā sasniegtu zemu saslimstību 
vismaz līdz brīdim, kamēr pieaug 
vakcinācijas aptvere.w

Valdība vakar atbalstīja ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu 
Latvijas un Baltkrievijas pierobežā 
un deva Valsts robežsardzei tie-
sības pielietot fizisku spēku, lai 
nekavējoties aizvirzītu personas 
uz valsti, no kuras tās ieradušās, 
nelikumīgi šķērsojot robežu. Ņe-
mot vērā Latvijas un Baltkrievijas 
robežas nelikumīgās šķērsošanas 
gadījumu skaitu un tā straujo 
pieaugumu, kā arī notikumus uz 
Lietuvas un Baltkrievijas robežas, 
ārkārtējā situācija tiek izsludināta 
no 11. augusta līdz 10. novembrim 
Ludzas, Krāslavas un Augšdau-
gavas novadā, kā arī Daugavpils 
pilsētā.

Valdības lēmums arī paredz 
Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem un Valsts policijai sniegt palī-
dzību Valsts robežsardzei Latvijas 
un Baltkrievijas robežuzraudzības 
nodrošināšanā. Tāpat valdības lē-
mums paredz, ka Valsts robež-
sardzei, konstatējot personas 
nelikumīgu minētās robežas 

šķērsošanu, ir tiesības pielie-
tot fizisku spēku un speciālos 
līdzekļus, lai nekavējoties novir-
zītu personu atpakaļ uz valsti, no 
kuras tā nelikumīgi ieradusies. 
Valdība arī noteica, ka teritorijā, 
kur izsludināta ārkārtējā situācija, 
izvietotajās Valsts robežsardzes 
struktūrvienībās un citās iestādēs 
nepieņems personu iesniegumus 
par bēgļa vai alternatīvā statusa 
piešķiršanu.

Kopumā laikā no 6. augusta 
līdz vakardienas rītam par Lat-
vijas un Baltkrievijas robežas ne-
likumīgu šķērsošanu aizturētas 
283 personas. Kopumā šogad par 
šīs robežas nelikumīgu šķērsoša-
nu aizturētas 343 personas. Prem-
jers Krišjānis Kariņš akcentēja, ka 
ar šo lēmumu praktiski tiek slēgta 
Latvijas un Baltkrievijas robeža 
un tas ir ļoti būtisks pavērsiens. 

Latvijas un Baltkrievijas robe-
žas infrastruktūras neizbūvētās 
daļas pabeigšana varētu izmaksāt 
aptuveni 30 miljonus eiro.w


