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Skolēniem Covid-19 testi 
tiks veikti reizi divās nedē-
ļās, nevis katru nedēļu, kā 
tas notiek pašlaik, par to 
vienojušies veselības mi-
nistrs Daniels Pavļuts un 
izglītības ministre Anita 
Muižniece. Tomēr gadījumā, 
ja pozitīvo Covid-19 gadīju-
mu skaits sabiedrībā būtiski 
palielināsies, testēšanas re-
gularitāte skolās atkal var 
tikt pārskatīta. 

Veselības ministrijā aģen-
tūru LETA informēja, ka vakar 
abi ministri konceptuāli vieno-
jušies par tālākajiem soļiem 
skolēnu testēšanas pilnveidoša-

nā. Lai testēšanas process būtu 
visām iesaistītajām pusēm ēr-
tāks un rezultāti operatīvāki, 
plānots skolās pakāpeniski ie-
viest jaunu testēšanas metodi, 
kas paredz vienu klasi testēt kā 
vienotu grupu, nevis, kā tas ir 
šobrīd, kā vairāku paraugu gru-
pu. Ja klases vienotajā paraugā 
konstatēs infekciju, tikai tad 
skolēnus testēs atsevišķi. Šāda 
kārtība atvieglotu gan labora-
toriju un izglītības iestāžu dar-
bu, gan arī samazinātu izmak-
sas par izmeklējumu veikšanu. 
Tieši laboratoriju pārslodze līdz 
šim izskanēja kā viens no ie-
mesliem, kāpēc meklēt jaunus 

testēšanas algoritmus.
Lai novērstu apgrūtinājumu 

skolēniem apmeklēt interešu iz-
glītības nodarbības ārpus sko-
las, panākta vienošanās precizēt 
Ministru kabineta noteikumus, 
paredzot, ka situācijās, kad la-
boratorija kādu iemeslu dēļ nav 
bērna vecākam vai bērnam 
nosūtījusi individuālu atbildi 
par testa rezultātu, skolēns var 
piedalīties interešu izglītības 
nodarbībās, uzrādot atbildi no 
skolas par saņemto kopējo kla-
ses vai skolas negatīvo Covid-19 
izmeklējuma rezultātu. Detali-
zētāku informāciju par skolēnu 
testēšanas pilnveidošanu plā-

nots sniegt tuvākajā Ministru 
kabineta sēdē.

Pēc VM sniegtajiem datiem, 
pirmās testēšanas nedēļas ļāvu-
šas uzsākt klātienes mācības un 
novērst plašus uzliesmojumus 
215 izglītības iestādēs un objek-
tīvāk novērtēt Covid-19 izplatī-
bu Latvijas pašvaldībās. Vairāk 
nekā 200 000 skolēnu un skolu 
darbinieku testēšana esot bijis 
izaicinājums izglītības iestādēm, 
bērniem un viņu vecākiem, kā 
arī pārbaudījums laboratorijām. 
Iepriekšējā skolu skrīninga nedē-
ļā atklāti 295 Covid-19 pozitīvie 
gadījumi, kas ir 13% no kopumā 
atklātajiem.w

Vācijas kanclere Angela Mer-
kele paziņoja, ka viņa pēc šomē-
nes paredzētajām parlamenta 
vēlēšanām atstās amatu ar tīru 
sirdsapziņu. “Es domāju, ka 
esmu izpildījusi savu pienā-
kumu, un jebkurš, kas to ta-
gad nav sapratis, to nesapra-
tīs nākamajos četros gados,” 
Merkele sacīja pasākumā Disel-
dorfas teātra namā “Schauspiel-
haus”, stāvot blakus Nigērijas 
rakstniecei Čimamandai Ngozi 
Adičjei. Merkele arī atteicās pie-
ņemt, ka viņa tiktu raksturota kā 
“brīvo Rietumu pēdējā aizstāve”, 
un sacīja, ka “vajadzētu atturēties 
no visiem pārspīlējumiem”. “Par 
laimi, ir diezgan daudz cilvēku, 
kas jūtas pieķērušies demokrāti-

jai, un es, protams, priecājos par 
to,” viņa piebilda. Vācijā 26. sep-
tembrī notiks parlamenta vēlēša-
nas. Merkele, kas 16 gadus bijusi 
kanclera amatā un vadījusi valsti 
vairāku krīžu laikā, nekandidēs 
uz piekto amata termiņu. Mer-
kele un Adičje tiek uzskatītas par 
feminisma ikonām, un teātrī no-
tikušajā pasākumā žurnālistes 
Mirjama Mekele un Lea Šteina-
kere rīkoja diskusiju par “gara 
līdzību starp abām sievietēm”. 
Merkele atcerējās, kā viņa izaugu-
si un kas veidojis viņas raksturu. 
Viņa stāstīja, ka studējusi fiziku 
un 80% studentu bijuši vīrieši, 
un ka viņa iemācījusies cīnīties 
par savu vietu vidē, kur dominē 
vīrieši. w 

Saeima vakar atbalstīja lēmu-
mu projektu, kas paredz izslēgt 
deputātu Aldi Gobzemu no nāka-
majām sešām parlamenta sēdēm 
par 2. septembra parlamenta sē-
des traucēšanu. Šo lēmumu at-
balstīja 50 deputāti, “pret” balsoja 
seši, bet viens parlamentārietis 
balsojumā atturējās. Deputāts 
Viktors Valainis rosināja atlikt šī 
jautājuma skatīšanu, lai Gobze-
mam būtu iespēja sevi aizstāvēt 
Saeimas debatēs. Vakardienas 
sēdē Gobzems nevarēja pieda-
līties, jo tika no tās izslēgts 
jau ar citu Saeimas lēmumu. 
Viens no iesnieguma parakstītā-
jiem, deputāts Raivis Dzintars ie-
priekš norādīja, ka šo iesniegumu 
kopumā parakstīja piecu dažādu 

frakciju vadītāji un katram va-
rētu būt sava motivācija, tomēr 
viņš to parakstīja, jo politika nav 
par to, kurš “veiksmīgāk viens 
otru izčakarēs”. Dzintars teica, ka 
viņam gribas ticēt, ka politika ir 
par to, kurš spēs labāk sadarbo-
ties. Tas esot īpaši izšķirīgi grūtos 
brīžos, krīzes situācijās un situā-
cijās, kad ļoti sarežģītos apstākļos 
Saeimas darbā jāatgriežas 100 
cilvēkiem, ne priekšzīmīgāk vē-
dinātās Saeimas telpās. Gobzems 
savā uzrunā komisijas locekļiem 
minēja, ka ar savu rīcību ir aiz-
stāvējis un pārstāvējis ļoti lielu 
sabiedrības daļu, kura ir pret se-
gregāciju, antikonstitucionāliem 
ierobežojumiem un cilvēktiesību 
pārkāpšanu.w 

Saeima vakar lēma nodot iz-
skatīšanai parlamenta Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijai tālākai 
izvērtēšanai iniciatīvu par pievie-
notās vērtības nodokļa likmes sa-
mazināšanu pārtikas produktiem. 
Saeimas debatēs deputāts Ivars 
Zariņš aicināja atbalstīt šo iniciatī-
vu. Parlamentārietis norādīja, ka, 
ja Finanšu ministrija nāks ar savu 
viedokli, tad Saeimas Budžeta ko-
misijai būtu jāuzprasa šī viedokļa 
pamatojums. Zariņš norādīja, 
ka FM jau pagātnē biedēja, 
kādi būs mīnusi no iepriekš 
veiktā PVN samazinājuma, 
taču beigās valsts budžets bija 
ieguvējs. Parlamentārietis Ralfs 
Nemiro arī norādīja, ka samazi-
nātais PVN varētu radīt fiskāli 
pozitīvu ietekmi, kā arī mudināt 
vairākus uzņēmējus iet ārā no 
ēnu ekonomikas jomas. Deputāts 
Armands Krauze tāpat pozitīvi 
novērtēja šo iniciatīvu, norādot uz 
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes pētījumu par šo izmaiņu 
ietekmi uz valsts budžetu.w 

Latvija. Saeima vakar lēma 
nodot izskatīšanai parlamenta 
Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijai tālākai izvērtēšanai 10 
134 Latvijas pilsoņu kolektīvo 
iesniegumu par minimālo algu 
630 eiro apmērā. Parakstu 
vākšana par šo iniciatīvu sākās 
pērnā gada augustā, un tās 
iniciators bija Kristaps Toms 
Gūtmanis. Viņš atzīmēja, ka 
Latvija jau kopš 2004. gada ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts, 
kurā ir viena no zemākajām 
minimālajām mēnešalgām 
dalībvalstu vidū. Pašlaik minimālā 
alga Latvijā ir noteikta 500 eiro 
pirms nodokļu nomaksas, tomēr 
vēl gadu iepriekš tā bija 430 eiro. 

Ziemeļmaķedonijā 
izcēlās ugunsgrēks Covid-19 
klīnikā, kurā gājuši bojā vismaz 
14 cilvēki, pavēstīja prokuratūra. 
Ugunsgrēks, kura cēlonis vēl nav 
zināms, izcēlās klīnikā Tetovas 
pilsētā valsts ziemeļrietumos, 
tviterī paziņoja veselības ministrs 
Venko Filipče. Ugunsdzēsēji ar 
liesmām tikuši galā aptuveni 
45 minūšu laikā. Klīnika tika 
uzcelta pagājušajā gadā Covid-19 
pacientu ārstēšanai. 

Baltkrievijas Iekšlietu 
ministrija uz valsts rietumu 
robežu ir nosūtījusi speciālo 
uzdevumu vienību, kas 
iepriekš bijusi iesaistīta pret 
pašpasludinātā prezidenta 
Aleksandra Lukašenko vērsto 
tautas protestu apspiešanā 
Minskā un citās Baltkrievijas 
pilsētās, vēsta Baltkrievijas 
Iekšlietu ministrijas izdevums 
“Na straže”. Attiecīgās brigādes 
komandieris Dmitrijs Mikša  
laikrakstam pavēstījis, viņa 
vadītā vienība ar Baltkrievijas 
robežapsardzes dienestu 
sadarbojusies arī iepriekš. 
Ministrija savā laikrakstā sīkāk 
neatklāj, vai speciālo uzdevumu 
vienības kaujinieki nosūtīti uz 
robežu ar Lietuvu, Latviju vai 
Poliju. 

Itāļu pilots Dario Kosta Turcijas galvaspilsētā Stambulā veicis pasaulē garāko 
lidojumu cauri tunelim – 1610 metrus.
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