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1908. Pirmo reizi 
vēsturē modernajās 
olimpiskajās spēlēs 
piedalījās sievietes.

1923. Pasaulslavenā 
Holivudas zīme tika 
oficiāli novietota 
kalnos virs Holivudas 
Losandželosā. 

1930. Montevideo 
pilsētā Urugvajā sākās 
pirmā Pasaules kausa 
izcīņa futbolā, kurā 
piedalījās 13 komandas.

1944. Dzimis 
Erno Rubiks – ungāru 
izgudrotājs, skulptors un 
arhitekts, Rubika kuba 
izgudrotājs.
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Saslimušo skaits tuvojas tūkstotim
Vakar publicētā statistika 

liecina, ka pirmdien Latvijā re-
ģistrēti 995 jauni Covid-19 gadī-
jumi, vēsta Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) ap-
kopotie dati.

Pēdējo reizi par lielāku sasli-
mušo skaitu SPKC ziņoja 21. ap-
rīlī, kad valstī tika reģistrēti 
1133 pozitīvi Covid-19 gadījumi.

Kopumā šajā diennaktī la-
boratoriski veikti 3957 Covid-19 
izmeklējumi, no kuriem 25,1% 
atbilžu bijuši pozitīvi. 

No reģistrētiem jauniem infi-
cēšanās gadījumiem 379 cilvēki 
nebija vakcinēti vai nebija pa-
beiguši vakcinācijas kursu, bet 

616 bija vakcinēti pret Covid-19.
Divu nedēļu Covid-19 kumu-

latīvais rādītājs Latvijā palie-
linājies no 395,6 līdz 404,7 uz 
100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi 
rādītājs virs 400 bija 30. aprīlī, 
kad tas bija 406,6.

Savukārt septiņu dienu 
kumulatīvais rādītājs palie-
linājies no 210,6 līdz 226,8 uz 
100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī nav 
saņemtas ziņas par mirušajiem 
no Covid-19, bet kopumā līdz šim 
Latvijā miris 5871 ar Covid-19 
inficēts cilvēks.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA 
skaidroja, ka var būt vērojamas 

nesakritības mirstības datos – 
tiem varot būt mēneša vai pusot-
ra nobīde. Informācija par miru-
šajiem pacientiem tiek apkopota 
arī no Nāves cēloņu reģistra, kur 
apkopotas ziņas par pilnīgi visiem 
nāves gadījumiem, tostarp arī no 
Covid-19, par kuriem, piemēram, 
iepriekš nav bijušas ziņas. Savu-
kārt SPKC dati pamatā ir no slim-

nīcām un pansionātiem, kas ziņo 
par nāves gadījumiem.

Turklāt ir būtisks skaits cil-
vēku, kuriem reģistrēts, ka Co-
vid-19 ir bijis nāves iestāšanās 
veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas 
sākuma šī slimība Latvijā labo-
ratoriski apstiprināta 842 127 
cilvēkiem.w

Skatītākais televīzijas kanāls 
šogad jūnijā, tāpat kā iepriekšē-
jos mēnešos, Latvijā bija LTV1, 
kura skatīšanās laika daļa bija 
13,8%, aģentūru LETA informēja 
pētījumu kompānijas “Kantar” 
pārstāvji.

Otro vietu, tāpat kā mēnesi 
iepriekš, ieņēma kanāls TV3, 
kura skatīšanās laika daļa bija 
9,7%, savukārt trešais skatītā-
kais televīzijas kanāls bija “TV3 
Life”, kura skatīšanās laika daļa 
bija 3,8%. 

Jūnija programmu topa 
pirmajā vietā muzikālā rai-
dījuma “Latvijas sirds dzies-
ma” fināls kanālā LTV1, ko 
vēroja vidēji 7,8% jeb 141 700 
Latvijas iedzīvotāju. Topa otrajā 
vietā ierindojās LTV1 raidījums 
“De facto”, kuru vēroja vidēji 7,7% 
jeb 138 800 skatītāju. Savukārt 
jūnija programmu topa trešajā 

vietā ierindojās raidījums “Pano-
rāma (Svētdienā)” kanālā LTV1, 
ko vēroja vidēji 7,3% jeb 132 200 
Latvijas iedzīvotāju.

Tālāk seko Rūdolfa Blau-
maņa lugas “Skroderdienas 
Silmačos” 120 gadu jubilejas 
uzvedums kanālā LTV1 (6,6% 
jeb 118 500 skatītāju), LTV1 rai-
dījums “Kultūrdobe” (6,4% jeb 
116 100 skatītāju), dokumentālā 
filma “Ilmārs Dzenis. Es atkal 
gaidu tevi Floridā” kanālā LTV1 
(6,2% jeb 111 500 skatītāju) un 
dokumentālā filma “Karš Ukrai-
nā. Dzīve nāves ēnā” kanālā TV3, 
ko vidēji vēroja 6,1% jeb 110 800 
skatītāju.

“Kantar” norāda, ka viens te-
levīzijas skatītājs pie televizora 
ekrāna jūnijā pavadīja vidēji trīs 
stundas un 46 minūtes dienā, 
kas bija par 7 minūtēm mazāk 
nekā maijā.w

Borisa Džonsona pēctecis 
Lielbritānijas Konservatīvo par-
tijas līdera un līdz ar to arī prem-
jerministra amatā kļūs zināms 
5. septembrī, paziņojusi partija.

Kandidātu oficiālā nomināci-
ja notika vakar. Lai varētu kandi-
dēt, pretendentam jāsaņem vis-
maz 20 konservatīvo parlamenta 
deputātu atbalsts.

Pirmais toriju parlamenta 
deputātu balsojums notiks šo-
dien. Lai kvalificētos nākamajam 
balsojumam, kandidātam jāsa-
ņem ne mazāk kā 30 deputātu 
atbalsts.

Gaidāms, ka otrais deputātu 
balsojums notiks ceturtdien, bet 
turpmākie – nākamnedēļ. 

Deputātu balsojumi turpi-
nāsies, līdz būs noskaidroti divi 
spēcīgākie kandidāti, par kuriem 
visi partijas biedri varēs balsot 
pa pastu, izvēloties jauno par-
tijas līderi.

Šī galīgā balsojuma rezultāts 
tiks paziņots 5. septembrī, kad 
deputāti pēc vasaras brīvdienām 
atsāks darbu parlamentā.

Par nodomu kandidēt uz 

Konservatīvo partijas līdera 
amatu paziņojuši 11 toriju po-
litiķi.

Par favorīti tiek uzskatīta 
ārlietu ministre Liza Trasa, 
taču spēcīgs kandidāts ir arī Riši 
Sunaks, kura atkāpšanās no fi-
nanšu ministra amata izraisīja 
demisiju vilni valdībā, kas galu 
galā noveda pie Džonsona pazi-
ņojuma par atkāpšanos.

Savas kandidatūras pie-
teikuši arī parlamenta ārlietu 
komitejas priekšsēdētājs Toms 
Tugendhets, Kroņa tieslietu pa-
domniece Sjūela Breivermena, 
relatīvi mazpazīstamā bijusī 
līdztiesības ministre Kemi Be-
denoka un Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāra viet-
nieks Rehmans Čišti.

Džonsons 7. jūlijā bija spiests 
atkāpties vairāku skandālu dēļ, 
kas cita starpā saistīti ar ka-
rantīnas režīma pārkāpumiem 
Dauningstrītā, izšķērdīgu savas 
oficiālās rezidences renovāciju 
un nepiedienīgā uzvedībā ap-
sūdzēta kandidāta iecelšanu 
augstā amatā.w

Eiro vērtība vakar pirmo rei-
zi kopš 2002. gada samazinājās 
līdz ASV dolāra vērtībai.

Eiro kurss krities jau kādu 
laiku, pieaugot bažām par ie-
spējamo recesiju eirozonā.

ASV Federālās rezervju sis-
tēmas politika, strauji paaug-
stinot bāzes procentlikmes, 
paaugstinājusi dolāra vērtību 
un radījusi spiedienu uz eiro, jo 
Eiropas Centrālā banka virzās 
uz stingrāku monetāro politiku 
lēnākā tempā.

Turklāt satraukumu par ei-
rozonas ekonomiku vairo arī 
iespējamā enerģētikas krīze, ko 
var izraisīt problēmas ar ener-
goresursu no Krievijas aizvie-
tošanu ar energoresursiem no 
citiem avotiem.

Optimismu nevairo arī Ei-
ropas Komisijas paziņojums, ka 
tā šonedēļ gatavojas samazināt 
eirozonas ekonomikas izaug-
smes prognozi šim gadam un 
palielināt inflācijas prognozi.w

Džonsona pēctecis 
kļūs zināms 5. septembrī

Visvairāk skatās LTV1

Eiro rūk

Mjanmas huntas līderis 
Mins Auns Hlains vakar 
ieradies vizītē Maskavā, 
ziņo Krievijas mediji. Vizīte 
notiek laikā, kad ASV 
solījusi turpināt izdarīt 
spiedienu uz Mjanmas 
huntu par 2021. gadā 
sarīkoto apvērsumu, kas 
pielika punktu Mjanmas 
neilgajam demokrātijas 
eksperimentam. Krievijas 
vēstniecība Mjanmā atklāja 
ziņu aģentūrai “Interfax”, 
ka Hlains ieradies Maskavā 
privātā vizītē un tiksies arī 
ar Krievijas kosmosa un 
atomenerģijas aģentūru 
amatpersonām.

Krievijas karaspēka 
raķešu triecienā Doneckas 
apgabala Časivjarā 
nogalināto civiliedzīvotāju 
skaits pieaudzis līdz 34, 
otrdien paziņoja Doneckas 
apgabala administrācijas 
vadītājs Pavlo Kirilenko. 
Nogalināto vidū ir viens 
bērns. Ievainoti deviņi 
cilvēki. Pilsēta, kas atrodas 
aptuveni 20 kilometrus no 
Kramatorskas, sestdienas 
vakarā tika apšaudīta 
ar raķetēm “Uragan”, 
kas pilnībā sagrāva kāda 
piecstāvu dzīvojamā nama 
divas kāpņutelpas.

Spānijā ikgadējā Svētā 
Fermina festivāla vēršu 
skrējiena laikā Pamplonā 
pirmdien vērši sabadījuši 
trīs cilvēkus, ziņo Spānijas 
Navarras apgabala valdība. 
Šis bija piektais festivāla 
vēršu skrējiens un pirmais, 
kurā vērši sabadījuši 
skrējiena dalībniekus. 
Neviena cietušā stāvolis 
netiek raksturots kā smags.

Francijas gaisa spēku iznīcinātāji trīs dienas pirms Bastīlijas ieņemšanas dienas 
parādes devušies izmēģinājuma lidojumā virs Triumfa arkas, debesīs aiz sevis atstā-
jot dūmus savas valsts karoga sarkanajā, baltajā un zilajā krāsā. 
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