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“MFD laboratorija”, kas 
līdz šim saņēmusi visvai-
rāk kritikas no izglītības 
iestādēm par neizdarībām 
Covid-19 testēšanā, aizvien 
tiks izmantota skolēnu pār-
baudēs, jo citiem testēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem 
nav tādas kapacitātes, lai 
viņiem varētu pārdalīt MFD 
uzticēto darbu daļu, vakar 
Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas sēdē 
pavēstīja veselības ministrs 
Daniels Pavļuts. 

Komisijas priekšsēdētājs Ar-

vils Ašeradens sacīja, ka lūgs 
Veselības ministrijai izvērtēt un 
noteikt testēšanas jaudu objektī-
vu kopējo kapacitāti, jo, viņaprāt, 
šobrīd izskatās, ka sistēma to 
nevar “pavilkt”. Tāpat komisijas 
vadītājs lūgs vērtēt “objektīvo 
vajadzību” nodrošināt visu sko-
lēnu testēšanu. Komisijā pie šī 
jautājuma nolemts atgriezties 
nākamajā nedēļā.

Sēdē savu neapmierinātību 
ar laboratorijas nespēju nodro-
šināt testēšanas pakalpojumu 
skolās pauda vairāki izglītības 
iestāžu pārstāvji. Piemēram, Ak-

nīstes vidusskolas direktore Aija 
Voitiske stāstīja, ka laboratorijas 
kurjers ieradies tikai pulksten 
21 vakarā, savukārt par pozitīvu 
gadījumu informācija saņemta 
tikai pēc četrām dienām pēc tes-
ta. Arī izglītības un zinātnes mi-
nistre Anita Muižniece uzskata, 
ka šobrīd procesa veiksmīgākai 
norisei trūkst laboratoriju kapa-
citātes, tāpēc IZM piedāvājusi 
samazināt testēšanas apjomus 
un mainīt pieeju, lai mazinātu 
uz izglītības iestādēm uzlikto 
slogu. 

Tikmēr Zaļo un zemnieku 

savienības Saeimas frakcijas 
deputāti aicinājuši parlamentu 
lemt par neuzticības izteikšanu 
veselības ministram Pavļutam. 
ZZS veselības ministram pārmet 
“haosu jaunā mācību gada sāku-
mā” skolēnu testēšanas organi-
zēšanā, neskaidras prasības par 
sejas masku lietošanu izglītības 
iestādēs. ZZS Saeimas frakcijas 
deputāti uzskata, ka Pavļuts no 
darbības pirmsākumiem de-
monstrējot “nespēju konsekventi 
īstenot nepieciešamo pasākumu 
kopumu, lai Latvijā mazinātu 
Covid-19 izplatību”.w

Valdība vakar nolēma vakcī-
nas pret Covid-19 papildu devu 
sākt potēt pacientiem ar ļoti novā-
jinātu veselību jeb imūnsupresijas 
pacientiem, vienlaikus Veselības 
ministrijai uzdodot divu nedē-
ļu laikā izstrādāt plašākas re-
vakcinācijas plānu. Imunizācijas 
valsts padome rekomendē papildu 
vakcīnas devu pagaidām potēt ti-
kai personām ar ļoti novājinātu 
veselību, proti, personām, kas pie-
līdzināmas slimības vai terapijas 
izraisītas augstas imūnsupresijas 
pacientiem. Savukārt valdības po-
litiķu vidū ir viedoklis, ka papildu 
potes būtu jāsaņem jebkuram ie-
dzīvotājam, kas vēlas nostiprināt 
savu imunitāti pret Covid-19, un 
par šo jautājumu Ministru kabine-
tā izcēlās garas diskusijas. Eiropas 
Zāļu aģentūra (EZA) ir sākusi vēr-
tēt pieteikumu “Pfizer”/”BioNTech” 
vakcīnas pret Covid-19 trešās de-

vas ievadei sešus mēnešus pēc 
otrās vakcīnas devas saņemša-
nas personām no 16 gadu vecu-
ma, aģentūru LETA informēja 
Zāļu valsts aģentūrā (ZVA). Trešo 
devu plānots ievadīt vakcinētām 
personām, lai atjaunotu vakcīnas 
sniegto aizsardzību pēc tās mazi-
nāšanās. EZA Cilvēkiem paredzē-
to zāļu komiteja paātrinātā kārtā 
izvērtēs datus, kurus iesniedzis 
“Pfizer”/”BioNTech”, tostarp rezul-
tātus no pašlaik noritoša klīniskā 
pētījuma, kurā aptuveni 300 pie-
augušie ar veselu imūno sistēmu 
saņēma trešo vakcīnas devu aptu-
veni sešus mēnešus pēc otrās de-
vas saņemšanas. Komiteja sniegs 
ieteikumu par to, vai nepieciešams 
atjaunināt produkta informāciju. 
Šīs vērtēšanas iznākums gaidāms 
tuvāko pāris nedēļu laikā, ja nebūs 
nepieciešama papildu informācija, 
un par to paziņos EZA.w

Salvadora vakar kļuva par pir-
mo pasaules valsti, kur kriptova-
lūta “Bitcoin” ir likumīgs mak-
sāšanas līdzeklis, neraugoties 
uz plašu skepsi un starptau-
tiskiem brīdinājumiem par 
iespējamiem riskiem patērētā-
jiem. Salvadoras prezidenta Na-
jiba Bukeles valdība apgalvo, ka 
šāds solis pirmoreiz nodrošinās 
daudziem valsts iedzīvotājiem 
piekļuvi banku pakalpojumiem, 
kā arī ļaus ietaupīt apmēram 400 
miljonus ASV dolāru vērtas no-
devas par naudas pārvedumiem, 
ko ārzemēs strādājošie Salvado-
ras pilsoņi katru gadu sūta uz 
dzimteni. “Rīt pirmoreiz vēsturē 
visas pasaules acis būs pievērstas 
Salvadorai. To izdarīja #Bitcoin,” 
pirmdien tviterī paziņoja Bukele. 
Prezidents rakstīja, ka Salvado-

ra ir nopirkusi pirmos bitkoinus 
apmēram 21 miljona dolāru 
vērtībā, un solīja, ka tiem sekos 
nākamie. Jaunākās sabiedriskās 
domas aptaujas rāda, ka lielākā 
daļa no Salvadoras 6,5 miljoniem 
iedzīvotāju skeptiski izturas pret 
kriptovalūtu un turpinās lietot 
ASV dolāru, kas pēdējos 20 ga-
dus ir Salvadoras oficiālā valūta. 
Eksperti un regulatori ir uzsvēruši 
bažas par šīs kriptovalūtas kursa 
nestabilitāti un tās lietotāju aiz-
sardzības trūkumu. Salvadoras 
valdība ir sākusi uzstādīt vairāk 
nekā 200 “Bitcoin” bankomātu. 
Dažus no tiem apsargā karavīri, 
lai novērstu iespējamas dedzinā-
šanas, ko varētu īstenot kriptova-
lūtas pretinieki. Bukele ir apsolījis 
30 dolārus katram pilsonim, kurš 
pieņems šo kriptovalūtu.w

Lai finansiāli atbalstītu aug-
stākajā izglītībā studējošos un 
mazinātu Covid-19 krīzes radītās 
negatīvās sekas uz izglītības no-
zari, no 1. septembra līdz 31. de-
cembrim studentu minimālās 
mēneša stipendijas apmērs 
tiks palielināts no 99,6 eiro 
līdz 200 eiro, vakar lēma Mi-
nistru kabinetā. Šī mērķa rea-
lizēšanai Izglītības un zinātnes 
ministrija plāno tērēt 2,04 mil-
jonus eiro. IZM ieskatā, joprojām 
pastāv risks, ka Covid-19 infek-
cijas radītās sociālekonomiskās 
krīzes dēļ liels studējošo skaits 
varētu pārtraukt studijas, jo ir 
mazinājušies ienākumi gan ģime-
nēm, gan pašiem studējošiem, kā 
arī turpinās nelabvēlīgāka darba 
tirgus situācija. Latvijas Studen-
tu apvienības prezidents Kris-
tafers Zeiļuks otrdien valdības 
sēdē pauda pateicību ministrijai 
par operatīvo rīcību palielināt 
studentu stipendiju apmēru līdz 
200 eiro.w

Latvija. Prognozes rāda, 
ka slimnīcās 500 hospitalizēto 
Covid19 pacientu robežu mēs 
sasniegsim krietni ātrāk, proti, 
jau septembra beigās, bet jau 
oktobra vidū vai beigās būs 
jārēķinās ar 1500 hospitalizētiem 
Covid19 pacientiem, intervijā 
LTV raidījumam “Rīta panorāma” 
sacīja veselības ministrs Daniels 
Pavļuts. “Mēs jau tagad redzam, 
ka šogad rudens un ziema 
varētu būt smagāka, nekā tas 
bija pērn,” piebilda Pavļuts un 
norādīja, ka grūtības, kādās 
pašlaik nonākušas Rīgas Austrumu 
Klīniskā universitātes slimnīca un 
Daugavpils Reģionālā slimnīca, ir 
pārejošas. 

Kuba kļuva par pirmo pasaules 
valsti, kas sākusi vakcinēt pret 
Covid19 bērnus no divu gadu 
vecuma. Šim nolūkam tiek 
izmantotas Kubā izstrādātas 
vakcīnas, kuras nav atzinusi 
Pasaules Veselības organizācija. 
Tās ir pirmās Latīņamerikā 
izstrādātās vakcīnas pret Covid19. 
Kubas komunistu valdības mērķis 
ir vakcinēt visus bērnus, pirms 
tiks atkal atvērtas skolas, kas 
pandēmijas dēļ lielākoties ir bijušas 
slēgtas kopš 2020. gada marta. 

Latvijā nodarbināto 
cilvēku skaits otrajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar attiecīgo laika 
periodu pirms gada pieaudzis par 
2,9%, tādējādi reģistrēts straujāks 
kāpums nekā Eiropas Savienībā un 
eirozonā vidēji, rāda ES statistikas 
biroja “Eurostat” vakar publiskotie 
dati, kas apkopoti par 25 bloka 
dalībvalstīm. Nodarbinātības 
pieaugums otrajā ceturksnī 
reģistrēts visās ES dalībvalstīs, 
par kurām pieejama informācija, 
izņemot Slovākijā un Rumānijā, 
kur fiksēts attiecīgi 0,4% un 7,8% 
kritums, un Vācijā, kur nodarbināto 
skaits saglabājies nemainīgs. 
Straujākais kāpums pagājušajā 
ceturksnī bijis Ungārijā (+5,2%). 

Zāra Raterforda ar ultravieglo lidaparātu piestāj Panamā ceļā uz savu mērķi 
19 gadu vecumā kļūt par jaunāko sievieti, kas vienatnē aplido apkārt pasaulei. 
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