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ĪSUMĀ

21. jūlijā
356. p.m.ē. Lai 
iemūžinātu savu vārdu 
vēsturē, grieķis Herostrats 
aizdedzināja vienu no 
Septiņiem pasaules 
brīnumiem – Artemīdas 
templi.

1198. Livonijas bīskapu 
Bertoldu kaujā pret 
lībiešiem pie Rīgas kalna 
nogalināja lībietis Imauts.

1899. Dzimis Ernests 
Hemingvejs – amerikāņu 
rakstnieks, Nobela 
prēmijas laureāts.

1964. Rīgā atklāja 
jaunuzcelto Rīgas autoostu 
un universālveikalu “Bērnu 
pasaule”.

2003. No ražošanas 
līnijām Pueblā, Meksikā, 
noripoja pēdējās 
“Volkswagen” vecā stila 
automašīnas “Beetle”.

ŠAJĀ DIENĀ FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.
FOTO – AFP/LETA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Policija sola efektīvāk konstatēt pārkāpumus
Drīzumā uz ceļiem parādī-

sies vēl trīs netrafarētas ceļu po-
licijas automašīnas ar 360 grādu 
videoieraksta sistēmu, kas ļauj 
efektīvi konstatēt pārkāpumus, 
neapturot autovadītāju.

Valsts policijas preses pārstā-
ve Līna Bagdone aģentūrai LETA 
pastāstīja, ka iekārtu iepirkums 
nesen ir noslēdzies un tiek sa-
skaņots līgums. Kamēr notiek šis 
process, policija līguma summu 
un piegādātāju neatklāj.

Jaunas automašīnas ne-
būs nepieciešams iegādāties, 
jo kameras varēs izvietot uz 
policijas rīcībā jau esošajiem 
spēkratiem.

Bagdone arī norādīja, ka 
2019. gadā iegādātā pirmā 360 
grādu kameras sistēma jau sen 
kā sevi pierādījusi un turpina 
efektīvi darboties satiksmes dro-
šības uzraudzībā.

Pirms nepilniem trim gadiem 
ielās sāka darboties ar 360 grā-
du kameru aprīkots netrafarēts 
policijas mikroautobuss. Busiņā 
iemontētā iekārta spēj nolasīt 
numurzīmes un konstatēt pār-
kāpumus, neapstādinot trans-
portlīdzekļa vadītāju. Pārkāpu-
ma izdarītājs, līdzīgi kā ar foto 
radariem, netiek apturēts, taču 
vēlāk saņem pārkāpuma proto-
kolu ar automašīnas attēlu, nu-

murzīmi un fiksēto pārkāpumu.
Ar kamerām varot konstatēt 

visdažādākā veida pārkāpumus, 
piemēram, agresīvu braukšanu, 
telefona lietošanu, pārvietoša-
nos pa sabiedriskā transporta 
joslām, pagriezienu nerādīšanu, 
braukšanu pie sarkanās gais-
mas, braukšanu bez gaismām 

un citus.
Pērn ar iekārtu konstatēti 

8223 pārkāpumi. 
Policija arī iepriekš aplieci-

nājusi, ka papildus jau esošajiem 
droniem ir iegādāti jauni bezpilo-
ta lidaparāti, kurus var izmantot 
satiksmes drošības uzraudzībā 
un citu funkciju veikšanā.w

No lielā karstuma šajās dienās daudzviet pasaulē cieš ne tikai cilvēki, bet arī citas 
dzīvās radības. Afganistānā šo pieradināto pelikānu tā saimnieks sastrēguma laikā vel-
dzē ar ūdens šaltīm no smidzinātāja.

VELDZE

Šrilankas parlaments 
vakar prezidenta amatā 
ievēlējis premjeru un 
prezidenta pienākumu 
izpildītāju Ranilu 
Vikremesinghi, kurš stāsies 
protestu dēļ no valsts 
aizbēgušā prezidenta 
Gotabajas Radžapaksas 
vietā. Radžapaksa 73 
gadus veco Vikremesinghi 
maijā iecēla premjera 
amatā, cerot, ka viņš spēs 
stabilizēt ekonomiskajā krīzē 
ieslīgušo valsti. Sešas reizes 
premjera amatā pabijušais 
Vikremesinghe ir ilggadējs 
politiķis ar plašu pieredzi 
diplomātijā un ārlietās. 

Lielbritānijā karstuma 
viļņa dēļ daudzviet valstī 
radušās problēmas dzelzceļa 
satiksmē, atcelti desmitiem 
reisu, bet dzelzceļa 
uzņēmumi pasažierus 
mudina doties ceļā tikai 
galējas nepieciešamības 
gadījumā. Gaisa 
temperatūrai sasniedzot 40 
grādu atzīmi, bojāti dzelzceļa 
gaisa vadi, sliedes un signālu 
sistēmas.

Sīrija trešdien paziņoja, 
ka sarauj diplomātiskās 
attiecības ar Ukrainu, 
skaidrojot, ka tā ir atbilde 
uz līdzīgu soli, ko jau spērusi 
Kijiva. Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis jau 
pagājušā mēneša beigās 
paziņoja, ka Ukraina 
sarauj saites ar Sīriju, kad 
Damaska atzina Krievijas 
atbalstītos Austrumukrainas 
separātiskos veidojumus. 
Sīrija bija pirmā valsts 
pēc Krievijas, kas atzina 
pašpasludināto Donbasa 
“republiku” neatkarību.

Latvijā faktiskā bezdarba 
līmenis jūnija beigās bija 6,3%, 
kas ir par 0,2 procentpunktiem 
mazāk nekā mēnesi iepriekš, 
liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes darbaspēka apseko-
juma dati.

Sieviešu vidū bezdarba līme-
nis jūnijā samazinājās par 0,1 
procentpunktu un bija 5,4%, bet 
vīriešu vidū faktiskā bezdarba 
līmenis mēneša laikā samazi-
nājās par 0,3 procentpunktiem 
– līdz 7,2%.

Statistikas pārvaldē arī min, 
ka salīdzinājumā ar 2021. gada 
jūniju gan faktiskā bezdarba lī-
menis, gan arī reģistrētā bez-
darba līmenis ir sarucis par 1,5 
procentpunktiem.

2022. gada jūnijā Latvijā 
bija 59 700 bezdarbnieku, to-
starp 25 500 sieviešu un 34 200 
vīriešu, kas ir par 1500 mazāk 
nekā maijā un par 13 300 ma-
zāk nekā attiecīgajā periodā 
pērn. 

Bezdarbs 
nedaudz sarucis

Otrdien publicētā infor-
mācija liecina, ka iepriekšējā 
diennaktī Latvijā reģistrēti 
2093 jauni Covid-19 inficēšanās 
gadījumi, kas ir lielākais saslim-
šanas skaits kopš 30. marta, kad 
bija 2447 inficētie, liecina Sli-
mību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā aizvadītajā dien-
naktī laboratoriski veikti 
5354 Covid-19 izmeklējumi, 
no kuriem 39,1% bijuši pozi-
tīvi. Lielāks pozitīvo testu īpat-
svars līdz šim ir bijis 22. martā, 
kad pozitīvi bija 40,3% testu.

No reģistrētiem jauniem in-

ficēšanās gadījumiem 874 cil-
vēki nebija vakcinēti vai nebija 
pabeiguši vakcinācijas kursu, 
bet 1219 bija vakcinēti pret Co-
vid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumu-
latīvais rādītājs Latvijā palie-
linājies no 524,4 līdz 599,5 uz 
100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu ku-
mulatīvais rādītājs palielinājies 
no 297,6 līdz 357,4 uz 100 000 
iedzīvotāju.

Šajā diennaktī saņemta ziņa 
par vienu mirušo no Covid-19, 
kurš bijis 80 līdz 89 gadu vecu-
mā un vakcinēts pret Covid-19.w

SIA “Depozīta iepakojuma 
operators” (DIO) līdz šim kon-
statējis atsevišķus krāpšanas 
gadījumus ar viltotām depozīta 
zīmēm, taču masveida krāp-
šanās nav novērota, aģentūru 
LETA informēja uzņēmuma 
mediju koordinatore Dārta 
Katrīne Salna.

Pirmajos mēnešos tika 
konstatēti mēģinājumi uz 
nemarķētiem iepakoju-
miem, par kuriem nav ie-
maksāta depozīta maksa, 
līmēt depozīta zīmes, taču 
šie gadījumi tika fiksēti un no-
vērsti. Visi taromāti aprīkoti ar 
tehniskiem risinājumiem, kas 
analizē nodotā iepakojuma for-
mu, svaru, materiālu un citus 
parametrus, lai mazinātu krāp-
niecības riskus, skaidro Salna.

DIO atgādina, ka visas vie-
tas, kurās ir uzstādīti taromāti, 
ir aprīkotas ar video novēroša-
nu. Līdzšinējā pieredze rāda, ka 
veikalu drošības dienesti strādā 
ļoti operatīvi un ātri identificē 
vainīgās personas un iepakoju-
ma nodošanas laiku, un nodod 
šo informāciju tālāk tiesībsar-
gājošajām institūcijām.

Runājot par atsevišķu pir-
cēju novērojamiem, ka tirgo-
tāji pamanās iekasēt depozīta 
maksu arī par tādiem iepa-
kojumiem, kuri nav reģistrēti 
sistēmā, Salna uzsver, ka tā ir 
tirgotāju atbildība norādīt ko-
rektas cenu zīmes pie produk-
tiem, tostarp depozīta maksas 
pie tiem iepakojumiem, kas ir 
iekļauti un piereģistrēti depo-
zīta sistēmā.w

Mēģina krāpties ar 
viltotām depozīta zīmēm

Otrdien reģistrēti 2093 inficētie

ASV filmu un televīzijas se-
riālu straumēšanas platformas 
“Netflix” maksas lietotāju skaits 
šī gada otrajā ceturksnī samazi-
nājies otro ceturksni pēc kārtas, 
ņemot vērā sīvo konkurenci un 
pieprasījuma samazināšanos, 
teikts uzņēmuma publiskotajā 
paziņojumā.

“Netflix” norāda, ka mak-
sas abonentu skaits pagāju-
šajā ceturksnī samazinājies 

par 970 000, tam esot mazliet 
zem 221 miljona.

Reaģējot uz šiem datiem, 
“Netflix” paziņoja, ka platformā 
tiks ieviestas reklāmas, lai ie-
gūtu investīcijām nepieciešamo 
finansējumu. Tāpat uzņēmums 
skaidri norādījis, ka pastiprinās 
cīņu ar lietotājvārdu un paroļu 
koplietošanu, kas ļauj lielai da-
ļai cilvēku nemaksāt par piekļu-
vi platformas saturam.w

Sarūk abonentu skaits


