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Latvija. Mēģinājumu 
skaits pārkāpt pret Krieviju un 
Baltkrieviju ieviestās sankcijas, 
šķērsojot Latvijas robežu, turpina 
pieaugt. Ja pirms divām nedēļām 
muita bija konstatējusi vairāk nekā 
400 gadījumus, šobrīd to skaits jau 
teju dubultojies. Darbu ietekmē 
arī robežšķērsotāju plūsmas 
pieaugums. Bēgļi no Ukrainas tiek 
pārbaudīti maksimāli operatīvi, 
nozīmīgi pārkāpumi neesot 
konstatēti. Tikmēr kontroles 
punktos ar Baltkrieviju konstatēti 
atsevišķi nebūtiski pārkāpumi, 
piemēram, lieka alkohola pudele 
vai cigarešu paciņa, pārbaudot 
ceļotājus, kas atgriežas no šīs 
valsts.

Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 
skolas atsāks darbu mācība gada 
sākumā 1. septembrī, paziņojušas 
galvaspilsētas varasiestādes. 
Kijivā skolēniem pašreiz ir 
vasaras brīvlaiks. Pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā 24. februārī 
galvaspilsētas skolas pārgāja uz 
mācībām attālināti. “Vissvarīgākais 
uzdevums jaunajā mācību gadā 
ir skolēnu un skolotāju drošība,” 
norādīja Kijivas Izglītības un 
zinātnes nodaļas vadītāja Olena 
Fidanjana. Viņa pavēstīja, ka skolu 
apkārtne tiks pārbaudīta, vai tur 
neatrodas sprāgstvielas, un bumbu 
patvertnes skolās tiks apgādātas 
ar ūdeni, medikamentiem un citām 
pamata nepieciešamības precēm. 
Bērni, kas nav spējuši atgriezties 
Kijivā, varēs mācīties attālināti. 
Pēdējās nedēļās Kijivā no bēgļu 
gaitām atgriezušies simtiem 
tūkstošu cilvēku un pakāpeniski 
darbu atsākuši restorāni, lielveikali 
un citi uzņēmumi.

Eiropas Savienības 
statistikas departamenta 
“Eurostat” ātrais novērtējums 
liecina, ka gada inflācija eirozonā 
jūnijā palielinājusies līdz 8,6% 
salīdzinājumā ar 8,1% maijā. 
Gada inflācija eirozonā reģistrēta 
astoņpadsmito mēnesi pēc 
kārtas. Kopš novembra ik mēnesi 
ir sasniegts jauns augstākais 
līmenis kopš šo datu apkopošanas 
sākšanas 1997. gadā. Vislielākais 
kāpums salīdzinājumā ar pagājušā 
gada jūniju bijis enerģijas cenām, 
kas palielinājušās par 41,9%.

Pēc traģēdijas, kurā, no-
slīkstot Gaujā, dzīvību zau-
dēja piecgadīgā Evita, drošī-
bas dienesti aicina vecākus 
pieskatīt savus bērnus un 
arī apkārtējos pret svešiem 
bērniem nebūt vienaldzī-
giem. 

Gaujas pludmale, kur notika 
traģēdija, ir oficiāla peldvieta, 
kurā strādā kārtībnieki – glā
bēji. Domājot, kā vēl uzlabot 
mazo peldētāju drošību, paš
valdība izlēmusi iegādāties kop
lietošanas peldēšanas vestes, 
kas bērnus noturēs virs ūdens. 

“Šobrīd aptaujājam speciālistus, 
ekspertus, lai saprastu, kāds va
rētu būt visatbilstošākais, vis
drošākais risinājums, lai bērni 
varētu uz ūdens justies drošāk,” 
informēja Siguldas novada paš
valdības priekšsēdētāja vietnie
ce Līga Sausiņa. “Kādreiz tas 
ir viens mirklis, var novērsties 
un bērns var nonākt nedrošā 
situācijā. Un te nav runa tikai 
par Gauju. Te ir runa par jebku
ru peldvietu.” Latvijā vienīgā 
oficiālā peldvieta vairāk nekā 
450 kilometrus garajai Gaujai 
ir tikai Siguldā.

Peldēšanas un drošības 
eksperti pašvaldībai ieteikuši 
izvēlēties peldēšanas vestes kā 
labāko risinājumu. Atšķirībā no 
glābšanas vestēm tās nav tik 
masīvas, tām vieglāk pielāgot 
izmērus, ir drošības josta starp 
bērna kājām, lai viņš neizslīd 
ūdenī. Tāpat peldēšanas vestes 
ir paredzētas peldēšanas pras
mju apguvei, nevis tikai cilvēka 
noturēšanai virs ūdens. Tās ir 
piemērotas tieši bērnu drošībai 
un kustībām.

Pašvaldība pat apsver gro
zīt noteikumus, lai vestes bēr

niem šajā pludmalē būtu nevis 
ieteikums, bet obligāta prasība. 
Peldvietā sezonas laikā atro
das arī kārtībnieki – glābēji, kas 
parūpēsies, lai katram bērnam 
būtu uzvilkta veste. Bet vecā
ku uzmanīga sekošana līdzi sa
viem bērniem pie ūdens tāpat 
ir svarīgākā, norādīja biedrībā 
“Peldēt droši”. 

Diemžēl Latvijā statistika 
par noslīkušajiem ir ļoti dra
matiska, un speciālisti aicina 
arī pieaugušos izvēlēties ti
kai zināmas un oficiālas peld
vietas.w

500 pasaulē bagātākie cil
vēki 2022. gada pirmajā pusē 
zaudējuši 1,4 triljonus dolāru, 
aplēsusi biznesa ziņu aģentūra 
“Bloomberg”. ASV elektromobi
ļu ražošanas uzņēmuma “Tesla 
Motors” līdzdibinātāja un vadī
tāja Īlona Maska bagātība saru
kusi par gandrīz 62 miljardiem 
dolāru, ASV interneta tirdznie
cības giganta “Amazon” vadītāja 
Džefa Bezosa bagātība samazi
nājusies par 63 miljardiem do
lāru un sociālā tīkla uzņēmuma 
“Facebook” dibinātāja Marka Za
kerberga bagātība sarukusi par 
vairāk nekā 50%.

Tās ir lielas izmaiņas, salīdzi
not ar iepriekšējiem diviem ga
diem, kad izteikti bagāto cilvēku 
turība pieauga, pateicoties val
dību un centrālo banku stimulu 
programmām Covid19 pandē
mijas dēļ. “Bloomberg” to skaid
roja ar straujo procentu likmju 

pieaugumu centrālajās bankās, 
lai cīnītos ar augsto inflāciju, kas 
ietekmē augsta riska aktīvus, 
tostarp uzņēmumu akcijas.

Saskaņā ar “Bloomberg” 
aplēsēm pasaulē bagātākais 
cilvēks joprojām ir Masks, 
kura bagātība aplēsta uz 208,5 
miljardiem dolāru. Bezoss ierin
dojas otrajā vietā ar 129,6 mil
jardiem dolāru, trešajā vietā ir 
franču luksusa preču magnāts 
Bernārs Arno, kura bagātība ap
lēsta uz 128,7 miljardiem dolāru, 
bet ceturtajā vietā ir datorprog
rammatūras kompānijas “Mic
rosoft” dibinātājs Bils Geitss ar 
114,8 miljardiem dolāru. Tikai šo 
četru cilvēku bagātība pārsniedz 
100 miljardus dolāru, lai gan vēl 
tikai gada sākumā desmit cilvē
ku bagātība tika aplēsta virs 100 
miljardiem, tai skaitā Zakerberga, 
kurš tagad ierindojas vairs tikai 
17. vietā ar 60 miljardiem dolāru. w

Federālā valdība aizsargās 
tās sievietes, kam nāksies doties 
ceļojumā uz citiem ASV štatiem, 
lai veiktu abortu, paziņoja ASV 
prezidents Džo Baidens. 

Miljoniem sieviešu ASV jū
nijā zaudēja konstitucionālās 
tiesības uz abortu pēc tam, kad 
Augstākā tiesa atcēla savu 50 
gadus seno spriedumu lietā 
“Rou pret Veidu”. Tiesas jaunā
kais spriedums ir pavēris ceļu 
atsevišķiem štatiem aizliegt 
abortus. Tajā pašā laikā kom
pānija “Google” norādīja, ka veic 
pasākumus, lai no lietotāju at
rašanās vietu vēstures izņemtu 
datus, kurus varētu izmantot, 
lai sauktu pie atbildības cil
vēkus par ASV abortu klīniku 
apmeklējumiem.

Runājot virtuālajā sanāksmē 
ar Demokrātisko štatu guberna
toriem, ASV prezidents Baidens 
sacīja, ka, viņaprāt, daži ASV 
štati mēģinās arestēt sievie-
tes, kuras šķērsojušas štata 
robežas, lai veiktu abortu. 
Prezidents piebilda, ka štatos, 
kur aborts ir aizliegts, valdība 
nodrošinās piekļuvi abortu iz
raisošām tabletēm.

Dienvidmetodistu universi
tātes politikas zinātnes eksperts 
doktors Metjū Vilsons gan pau
dis viedokli, ka federālās val
dības iejaukšanās var radīt 
juridisku izaicinājumu, kas var 
nonākt līdz pat Augstākajai tie
sai, jo īpaši, ja štati uzskatīs, ka 
federālā valdība “aktīvi darbo
jas, lai grautu valsts likumus”. w

Pasaules Veselības orga
nizācija aicinājusi steidzami 
rīkoties, lai novērstu pērtiķu 
baku izplatību Eiropā, norādot, 
ka pērtiķu baku gadījumu skaits 
Eiropā pēdējās divās nedēļās ir 
trīskāršojies. PVO Eiropas re
ģionālais direktors Hanss Klūge 
izteicis aicinājumu valdībām un 
pilsoniskajai sabiedrībai pastip
rināt centienus novērst pērtiķu 
baku izplatīšanos plašākā teri
torijā. Viņš uzsvēra, ka steidza-
ma un saskaņota rīcība ir 
obligāta, ja vēlamies apturēt 
šīs slimības izplatību.

Pērtiķu bakas ir reta vīrusu 
izraisīta infekcijas slimība, kura 
visbiežāk sastopama Centrālāf
rikas un Rietumāfrikas valstīs, 

bet nesen tā skārusi valstis, ku
rās iepriekš nebija konstatēta. 
Lai gan slimības simptomi lī
dzinās saslimšanai ar bakām, 
ierasti tie ir vieglāki ar niezi, 
drudzi un izsitumiem. Reizēm 
slimībai var būt arī smaga gai
ta. 90% no visiem laboratoriski 
apstiprinātiem gadījumiem, kas 
reģistrēti pasaulē, jeb 4500 ga
dījumu konstatēti Eiropā. Inficē
šanās gadījumi atklāti 31 valstī 
un teritorijā. Eiropa atrodas cen
trā uzliesmojumam, kas plešas 
plašumā, un risks saglabājas 
augsts. PVO šo uzliesmojumu 
pašreiz neuzskata par starp
tautisku sabiedrības veselības 
ārkārtas situāciju, taču drīzumā 
pārskatīs savu nostāju.w

Lietus laikā slavenie Vimbldonas tenisa zālieni 
tiek rūpīgi apsegti, lai, nokrišņiem mitējoties, 
uzreiz varētu atsākt sacensības.
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