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1572. Pēc Francijas 
karaļa Šarla IX rīkojuma 
sākās protestantu 
nogalināšana, kas vēsturē 
pazīstama kā Bērtuļa nakts 
slaktiņš. 

1875. Kapteinis Metjū 
Vebs kļuva par pirmo 
cilvēku, kas pārpeldējis 
Lamanšu. 

1891. Amerikāņu 
izgudrotājs Tomass Edisons 
patentēja kinokameru. 

1899. Dzimis 
argentīniešu rakstnieks 
Horhe Luiss Borhess.

2006. Starptautiskā 
Astronomijas savienība 
26. ģenerālajā asamblejā 
pieņēma planētas definīciju, 
pēc kuras Plutons zaudēja 
planētas statusu, kļūstot 
par pundurplanētu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Ukrainas galvaspilsētā 
Kijevā vakar norisinājās “Krimas 
platformas” atklāšanas samits, 
kurā piedalījās vairāk nekā 
40 valstu un starptautisko 
organizāciju pārstāvji. Kijevā 
šo vērienīgo pasākumu uzskata 
par vienu no stūrakmeņiem, 
lai mēģinātu īstenot plānu par 
Krimas pussalas atgriešanos 
Ukrainas sastāvā. Savukārt 
Maskavā sarīkojums ir nodēvēts 
par “rusofobijas un Ukrainas 
neonacistu valdības atbalstītāju 
saietu”. No Latvijas samitā 
piedalījās Valsts prezidents Egils 
Levits.

Vācijā piecas nedēļas 
pirms Bundestāga vēlēšanām 
sociāldemokrāti (SPD) aptaujās 
panākuši kancleres Angelas 
Merkeles pārstāvētos kristīgos 
demokrātus (CDU) un to 
Bavārijas māsaspartiju Kristīgi 
sociālo savienību (CSU). Saskaņā 
ar aptauju, ko veicis socioloģijas 
institūts INSA, gan par SDP, 
gan par CDU/CSU gatavojas 
balsot 22% vāciešu. Tā ir pirmā 
reize kopš 2017. gada aprīļa, 
kad abas partijas aptaujās 
bauda vienādu popularitāti. 
Noslīdot līdz 17% līmenim, par 
procentpunktu atbalsts krities 
arī zaļajiem, kuru popularitāte 
gada sākumā strauji pieauga, 
bet tagad vides aizstāvji jau 
atkal nepārprotami atpaliek no 
SPD.

ASV. Spēcīgu lietusgāžu 
izraisītos plūdos Tenesī 
štatā bojā gājuši vismaz 22 
cilvēki. Spēcīgs vējš un lietus 
nopietnus postījumus radījis 
arī Ņujorkas pilsētā. Tenesī 
štatā plūdos nopietni bojātas 
automaģistrāles un lauku ceļi un 
aizskaloti vairāki tilti. Bez vēsts 
pazuduši apmēram 50 cilvēki, 
turpinās viņu meklēšanas 
operācija un izsludināta 
komandanstunda. 

Izdevumi varētu augt par 833 miljoniem eiro
Valsts 2022. gada kon-

solidētā budžeta izdevumi 
plānoti 11,886 miljardu eiro 
apmērā, kas ir par 833 mil-
joniem eiro vairāk, nekā tika 
prognozēts iepriekš, liecina 
Finanšu ministrijas sagata-
votā informācija par nākamā 
gada budžetu, kas iesnieg-
ta izskatīšanai Nacionālajā 
trīspusējās sadarbības sēdē.

Savukārt kopbudžeta no-
dokļu ieņēmumi 2022. gadā plā-
noti 10,225 miljardu eiro apmē-
rā, kas ir par 236 miljoniem eiro 
vairāk, nekā tika plānots pērn, 
veidojot vidējā termiņa budžetu. 
Šodien Ministru kabinets skatīs 
vairākus ar 2022. gada budže-

tu saistītus jautājumus, tostarp 
par fiskālo telpu, budžeta bāzi, 
prioritārajiem pasākumiem, kā 
arī ministriju izdevumu pārska-
tīšanas rezultātus.

Izmaiņas valsts pamatbu-
džeta bāzes izdevumos ietek-
mē plānotie tēriņi 104,9 miljonu 
eiro apmērā vakcinācijai pret 
Covid-19, augstas gatavības 
projektu finansēšanai plānotie 
97,8 miljoni eiro, ģimenes valsts 
pabalstam novirzāmie 90,9 mil-
joni eiro, kā arī Latvijas un Balt-
krievijas robežas stiprināšanai 
plānotie 14,5 miljoni eiro. Tāpat 
pieaugumu ietekmē valsts plā-
notais līdzfinansējums 316,8 
miljonu eiro apmērā, kuru plā-

nots novirzīt Eiropas Savienības 
Atveseļošanas fonda projektu 
īstenošanai. 22,4 miljoni eiro 
papildus plānoti Izglītības un 
zinātnes ministrijas sadarbības 
projektiem, bet 10,9 miljoni eiro 
paredzēti Satiksmes ministrijai 
dzelzceļa projekta “Rail Baltica” 
īstenošanai.

Savukārt pēc izdevumu 
pārskatīšanas ministrijās ras-
ti 172,3 miljoni eiro prioritāšu 
finansēšanai. Bāzes izdevumu 
pārskatīšanas rezultātā minis-
trijas ietaupījušas 103,8 miljo-
nus eiro, pēc attīstības izdevu-
mu pārskatīšanas ietaupīti 34,5 
miljoni eiro, 15,2 miljoni eiro 
rasti pēc nozaru finansēšanas 

politikas analīzes, savukārt iz-
devumu neizpildes dēļ ietaupīti 
14,6 miljoni eiro. No izdevumu 
pārskatīšanā iegūtajiem 172,3 
miljoniem lielāko daļu jeb 101,7 
miljonus eiro plānots novirzīt 
ministriju prioritāšu finansēša-
nai, bet atlikušos 70,6 miljonus 
eiro – citām prioritātēm.

Valsts parāds 2022. gadā 
varētu sasniegt 50% no iekš-
zemes kopprodukta. Šā gada 
beigās vispārējais valdības pa-
rāds prognozēts 49,6% apmērā 
no IKP jeb 15,56 miljardi eiro. 
Savukārt 2022. gadā, pie nemai-
nīgas politikas, valsts parāds 
varētu sasniegt 17,015 miljar-
dus eiro.w

Starp patvēruma meklētā-
jiem, kuri patlaban “iesprūdu-
ši” neapdzīvotā teritorijā starp 
Latvijas un Baltkrievijas robežu, 
ir četri bērni zem trīs gadu ve-
cuma, informē brīvprātīgās pa-
līdzības kustības “Gribu palīdzēt 
bēgļiem” pārstāvis Egils Grasma-
nis. Tāpat patvēruma meklētāju 
lokā ir 23 bērni, kuri ir vecāki par 
trīs gadiem. Kopumā palīdzī-
bas kustībai ir zināms par 83 
patvēruma meklētājiem, kuri 
vēl joprojām atrodas “neku-
rienes teritorijā”. Taču Valsts 
robežsardze un medicīniskais 
personāls bēgļus pieskata un 
seko līdzi situācijai.

Aktualizējies jautājums ir 
arī par pazudušām personām, 
tostarp sievām un bērniem no 
patvēruma meklētāju loka – 

vai šīs personas ir iekļuvušas 
Latvijas teritorijā. Kā atzīmē-
ja Grasmanis, naktis kļūst ar-
vien aukstākas, tāpēc izteikts 
lūgums Daugavpils Sarkanajā 
Krustā nogādāt guļammaisus, 
termopaklājus, apģērbu un citas 
nepieciešamās lietas, lai patvē-
ruma meklētāji varētu pārlaist 
aukstās naktis. 

Lai arī pēdējās diennaktis uz 
Latvijas un Baltkrievijas robežas 
ir bijušas visnotaļ mierīgas un 
nav fiksēti jauni robežpārkāpēju 
mēģinājumi iekļūt Latvijā, tomēr 
spriedze un risks uz robežas sa-
glabājas augsts, vērtēja Valsts 
robežsardzes priekšnieks Guntis 
Pujāts. Joprojām vairāki pārkā-
pēji uzturas tiešā robežas tuvu-
mā vai uz tās un gaida izdevību 
iekļūt Latvijā.w

Igaunijas valdošo koalīciju 
veidojošās Reformu partija un 
Centra partija valsts prezidenta 
amatam izvirzījušas Nacionālā 
muzeja direktora Alara Karisa 
kandidatūru. Igaunijas parla-
ments valsts prezidentu vēlēs 
30. augustā. Reformistiem un 
centristiem parlamentā kopā ir 
59 balsis, taču prezidenta ievē-
lēšanai vajadzīgas divu trešdaļu 
deputātu jeb 68 balsis. Kariss 
vakar tikās ar opozīcijā esošo 
Sociāldemokrātiskās partijas 
un partijas “Tēvzeme” frakci-
jām. Ja kaut viena no šīm frak-
cijām balsos par Karisu, viņa 
ievēlēšana par prezidentu būs 
nodrošināta.

Līdz šim Igaunijas val-
došajām partijām nebija 
izdevies vienoties par ofi-

ciālu prezidenta amata kan-
didātu, kurš varētu cerēt uz 
nepieciešamā deputātu skaita 
atbalstu. Gatavību kandidēt uz 
otru piecu gadu termiņu pauda 
arī pašreizējā prezidente Kersti 
Kaljulaida, kuras amata termiņš 
beigsies 10. oktobrī. Tomēr viņai 
nav pietiekama parlamentā pār-
stāvēto partiju atbalsta. 

Lielākās cerības pašlaik tiek 
liktas uz Nacionālā muzeja di-
rektoru Alaru Karisu. 63 gadus 
vecais Kariss ir absolvējis Igau-
nijas Dabaszinātņu universitāti. 
Iepriekš bijis Dabaszinātņu uni-
versitātes rektors, Tartu Univer-
sitātes rektors, bet no 2013. līdz 
2018. gadam – Igaunijas valsts 
kontrolieris. Igaunijas Nacionālā 
muzeja direktors viņš ir kopš 
2018. gada.w

Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība 
iesniegusi Veselības ministrijai 
streika prasības, prasot palielināt 
darba samaksu veselības jomā 
strādājošajiem. Organizācija no-
rāda, ka, neraugoties uz atkārto-
tiem arodbiedrības aicinājumiem, 
“nav izdevies novērst minis-
trijas diskriminējošu attiek-
smi pret mazāk atalgotajiem 
veselības aprūpes nozares 
darbiniekiem”.

Arodbiedrība prasa paaug-
stināt vidējo darba samaksu 
atbalsta personālam, kas nav 
ārstniecības personas, nākama-
jos trīs gados katru gadu par 5%. 
Otra prasība ir paaugstināt vidējo 
darba samaksu ārstniecības per-
sonām katru gadu visās kvalifi-
kācijas grupās vienādi – par 10%. 
Arodbiedrībai ir nepieņemami, ka 
jaunais mediķu atalgojuma mo-
delis paredz divos gados paaug-
stināt atalgojumus tikai vidējam 
un augstajam personālam.w

Patvēruma meklētāji 
“iesprūduši” uz robežas

Igaunijā izvirzīts 
koalīcijas kandidāts

Iesniedz 
streika prasības

Dienvidkorejā, Sogvipho ostā, zvejas kuģīši droši nostiprināti, tuvojoties taifūnam 
“Omais”.

Pirms vētras


