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Latvijas Arhitektūras 
lielo gada balvu saņēmusi 
Dziesmu svētku estrādes 
pārbūve Mežaparkā un tās 
autori – Austra Mailīša un Jura 
Pogas arhitektu birojs. Tāpat 
žūrijas balvas ieguva arhitektu 
biroja “NRJA” veidotā “MAD 
arhitektūras telpa” un “Roche” 
biroja ēkas pārbūve Miera ielā, 
kuras autors ir SIA “Didrihsons 
arhitekti”, kā arī Stūķu kūts 
pārbūve par dzīvojamo ēku Cēsu 
novada Kārļos un tās autore 
Andra Šmite. Sabiedrības 
balsojumā šogad lielāko balsu 
skaitu ieguva Stūķu kūts. Gada 
balva ir augstākais apbalvojums 
Latvijas arhitektūrā.

Bulgārijas prezidents 
Rumens Radevs uzdevis 
opozīcijā esošajiem sociālistiem 
veidot jauno valdību pēc jūlijā 
notikušajām vēlēšanām. Tas ir 
trešais un pēdējais mēģinājums 
izveidot valdību, un, ja 
Bulgārijas Sociālistu partija 
cietīs neveiksmi, tad rudenī 
būs jārīko jau trešās vēlēšanas 
šogad. Eksperti izturas skeptiski 
pret sociālistu iespējām, jo 
starp partijām, kas izauga no 
pagājušā gada pretkorupcijas 
protestiem, pastāv 
nepārvaramas pretrunas. Un arī 
iespējamās ārkārtas vēlēšanās 
iznākums varētu būt līdzīgs 
iepriekšējām, kas vēl vairāk 
padziļinās politisko krīzi.

Irānas augstais garīgais 
līderis ajatolla Ali Hamenei 
apsūdzējis ASV prezidentu Džo 
Baidenu, ka viņš sarunās par 
pasaules lielvaru un Irānas 
kodolpakta atjaunošanu izvirza 
tādas pašas prasības kā viņa 
priekšgājējs Donalds Tramps. 
Pēdējā sarunu kārta starp Irānu 
un kodolpaktā atlikušajām 
valstīm par ASV atgriešanos 
tajā noslēdzās jūnijā, un 
pagaidām par to atsākšanu 
nekādu ziņu nav.

ASV negatavojas drīzumā atzīt talibu valdību
ASV negatavojas drīzumā 

atzīt Afganistānas talibu val-
dību, paziņoja Baltais nams. 
Vašingtona iepriekš paziņo-
jusi, ka priekšnoteikumi tali-
bu valdības atzīšanai ir tādi, 
ka tā nedrīkst pieļaut tero-
ristu bāzēšanos Afganistānā 
un tai jāievēro cilvēktiesības, 
īpaši – sieviešu tiesības.

Valsts departamenta preses 
sekretārs Neds Praiss sacīja, ka 
grupējums “Taliban” lūdzis ASV 
saglabāt diplomātisko klātbūtni 
Afganistānā pēc tam, kad valsti 
šī mēneša beigās atstās pēdējie 
amerikāņu karavīri. Viņš uzsvē-
ra, ka lēmums par ASV diplomā-
tiskās klātbūtnes saglabāšanu 

būs atkarīgs no tā, vai talibi va-
rēs parādīt, ka spēj rūpēties par 
amerikāņu diplomātu drošību 
un aizsardzību. Pēc tam, kad ta-
libi 15. augustā ieņēma Kabulu, 
ASV vēstniecība tika evakuēta 
uz Afganistānas galvaspilsētas 
lidostu, kur diplomāti turpina 
strādāt.

Teroristam pašnāvniekam 
uzspridzinoties pie Kabulas 
lidostas, nogalināti vismaz 90 
cilvēki, tostarp 13 ASV karavīri. 
Par uzbrukumu uzņēmies atbil-
dību “Islāma valsts” vietējais 
atzars “Islāma valsts Horasā-
nā”. Reaģējot uz notikušo, ASV 
drona triecienā Nangarhāras 
provincē Afganistānas austru-

mos nogalināts teroristu gru-
pējuma “Islāma valsts” “plā-
notājs”, paziņoja ASV bruņoto 
spēku Centrālā pavēlniecība. 
Nav informācijas, ka būtu upuri 
civiliedzīvotāju vidū.

Arvien vairāk Rietumu 
valstu paziņo par evakuācijas 
pārtraukšanu Afganistānas 
galvaspilsētas Kabulas lidostā. 
Evakuācijas norise, kurā bija ie-
saistītas vairāk nekā 100 valstu, 
jau no sākuma bijusi nervoza, 
bīstama un izaicinoša. Tas ra-
dījis dažādas likstas. Piemēram, 
Lielbritānijas politiķi nosodījuši 
britu diplomātus par vēstniecī-
bā steigā atstātiem būtiskiem 
dokumentiem. Tikmēr Somijai 

pārmests, ka tā vēstniecības 
evakuācijas laikā izvedusi dar-
biniekus, bet evakuācijas saraks-
tos nav bijuši iestādes apsargi. 
ASV bruņotie spēki turpinās 
evakuēt civiliedzīvotājus līdz 
31. augustam, kad tie plāno at-
stāt Afganistānu.

Kopš 14. augusta no Kabulas 
evakuēti 100 000 cilvēku. Tomēr 
to cilvēku skaits, kas vēlas do-
ties prom, joprojām ir liels, un 
ir skaidrs, ka visus evakuēt līdz 
31. augustam neizdosies. Pie-
mēram, laikraksta “The New 
York Times” aplēses liecina, 
ka no valsts nav evakuēti vēl 
250 000 afgāņu, kas sadarbo-
jušies ar ASV.w

Lielbritānijā lielveikali, ka-
fejnīcas un restorāni ir spiesti 
sašaurināt piedāvāto produktu 
klāstu un atteikties no dažādām 
precēm piegādes problēmu dēļ. 
Akūti pietrūkst arī kravas au-
tomašīnu šoferu un darbinieku 
pārtikas pārstrādes cehos. In-
dustrijas aplēses rāda, ka kopš 
pagājušā gada beigām valsti 
ir pametuši aptuveni 25 000 
kravas auto šoferu. Šo situāciju 
izraisīja gan Lielbritānijas migrā-
cijas politika pēc izstāšanās no 
Eiropas Savienības, gan pandē-
mija, gan arī globālie faktori.

Piegādes problēmu dēļ āt-
rās ēdināšanas restorānu tīkls 
“McDonald’s” bijis spiests Liel-

britānijā pārtraukt slaveno sal-
dējuma kokteiļu un ūdens pudeļu 
tirdzniecību. Savukārt vēl viens 
ātrās ēdināšanas tīkls “Nando’s” 
slēdzis 50 restorānus, jo vistu 
pārstrādes cehos trūkst darbinie-
ku. Tās ir redzamākās pazīmes 
tam, ka ar pārtikas un citu preču 
piegādēm Lielbritānijā šobrīd ir 
nopietnas problēmas.

Arī lielveikalos dažviet ir 
redzami tukši plaukti, tāpēc tir-
gotāji mudina valdību pārskatīt 
strikto migrācijas politiku un ie-
laist ar īstermiņa vīzām darbi-
niekus no citām Eiropas valstīm. 
Tāpat viņi prasa, lai vairāk valsts 
līdzekļu būtu pieejami vietējo 
darbinieku pārkvalifikācijai.w

Baltkrievijas Augstākā tie-
sa nolēmusi likvidēt Žurnālistu 
asociāciju – valstī lielāko neat-
karīgo žurnālistu organizāciju, 
kas darbojas kopš 1995. gada. 
Līdz ar to Augstākā tiesa ap-
mierināja Tieslietu ministrijas 
prasību likvidēt Žurnālistu aso-
ciāciju, jo tā nav noteiktajā laikā 
novērsusi ministrijas norādītos 
pārkāpumus, ka tās reģionālās 
nodaļas Gomeļā un Molodečnā 
darbojas bez juridiskās adreses. 
Iepriekš Žurnālistu asociācijas 
galvenajā birojā Minskā veiktas 
kratīšanas, bet 20. jūlijā tika ie-
saldēts tās bankas konts.

“Mēs turpināsim darīt 
savu darbu neatkarīgi no tā, 

ko lemj tiesas, kuras neveikli 
pilda varas iestāžu politis-
kos rīkojumus,” pēc Augstākās 
tiesas lēmuma pasludināšanas 
sacīja Žurnālistu asociācijas 
priekšsēdētājs Andrejs Bastu-
ņecs. “Vairāk nekā ceturtdaļgad-
simtu mūsu organizācijas mērķis 
bija paplašināt vārda brīvību, 
taču tagad Baltkrievijā iestā-
jušies vistumšākie laiki,” teica 
Bastuņecs. Baltkrievijas Žurnā-
listu asociācijā ir vairāk nekā 
1300 biedru. Organizācija aiz-
stāv žurnālistu un plašsaziņas 
līdzekļu tiesības, kā arī veicina 
plašsaziņas līdzekļu attīstību. 
Tā ir Starptautiskās žurnālistu 
federācijas dalībniece.w

Lielbritānijā trūkst gan 
preču, gan darbinieku

Baltkrievijā likvidē 
žurnālistu asociāciju

Atbilstoši jūnijā Ministru 
kabinetā apstiprinātajiem gro-
zījumiem noteikumos “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, sabiedriskajā 
transportā pasažieru skaita 
maksimālā ietilpība samazināta 
līdz 65% līdzšinējo 80% vietā. 
Izmaiņas notikušas saistībā 
ar faktu, ka Latvijā 14 dienu 
kumulatīvais Covid-19 saslim-
stības rādītājs uz 100 000 ie-
dzīvotāju pārsniedzis 100 jaunu 
saslimšanas gadījumu robežu.

Tagad pārvadātājam jāorga-
nizē iedzīvotāju iekāpšana un 
izkāpšana no transportlīdzekļa 
tā, lai pasažieru skaits vienā 
sabiedriskajā transportlī-
dzeklī nepārsniegtu 65% no 
tā ietilpības, kā arī 70% no 
tā ietilpības, ja nepieciešams 
uzņemt pasažierus pieturvie-
tās ārpus reģionālo maršrutu 
galapunktiem. Tāpat pārvadā-
tājam transportlīdzekļa salonā ir 
jāizvieto informācija par pieļau-
jamo pasažieru skaitu, kas tajā 
var atrasties vienlaicīgi.w

Ierobežo skaitu

Ņujorkas Taimskvērā uzstādīts 36 metrus augsts panorāmas rats, kas simbolizē 
cilvēku apņēmību un atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas radītajām problēmām.
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