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ĪSUMĀ

17. augustā
1803. Pirmo reizi 
Rīgā novēroja Saules 
aptumsumu. 

1945. Izdeva Džordža 
Orvela romānu “Dzīvnieku 
ferma”.

1998. ASV prezidents 
Bils Klintons atzina, ka 
viņam bijušas nepiedienīgas 
fiziskās attiecības ar Baltā 
nama praktikanti Moniku 
Levinsku. 

2000. Divos sprādzienos 
Rīgas universālveikalā 
“Centrs” cieta 38 
cilvēki, arī “RIMI Baltija” 
ģenerāldirektors Knuts 
Kvisviks.

2008. Amerikāņu 
peldētājs Maikls Felpss 
kļuva par pirmo sportistu, 
kurš ieguvis astoņas zelta 
medaļas vienu olimpisko 
spēļu laikā.
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Drīkstēs izmantot dokumentus  
ar beigušos derīguma termiņu

Valdība otrdien atbalstīja 
grozījumus “Personu apliecinošu 
dokumentu likumā”, lai Latvijas 
iedzīvotāji, kuriem personu ap-
liecinošu dokumentu derīguma 
termiņš ir beidzies no 2020. gada 
1. marta, tomēr varētu izmantot 
šos dokumentus savu pamattiesī-
bu īstenošanai valsts iekšienē vēl 
līdz pat 2023. gada 30. aprīlim.

Tādējādi minētajā laika perio-
dā cilvēki ar dokumentiem, ku-
riem derīguma termiņš beidzies 
ne senāk kā 2020. gada 1. martā, 
varēs, piemēram, saņemt pakal-
pojumus veselības, labklājības, 
sociālajā, izglītības un tiesību 
aizsardzības jomā, kā arī pieda-
līties Saeimas vēlēšanās.

Iekšlietu ministrs Kristaps 
Eklons (AP) uzsver, ka līdz šī gada 

1. oktobrim derīguma termiņš 
būs beidzies 26 661 personu ap-
liecinošam dokumentam, kura 
vietā šobrīd vēl nav saņemts jau-
ns, kā arī ir būtiski palielinājies 
pieprasījums pēc personu aplie-
cinošiem dokumentiem.

Projektā noteikts, ka ga-
dījumos, ja Latvijā izsniegtam 
Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai 
bezvalstnieka personu aplieci-
nošam dokumentam – pasei vai 
personas apliecībai jeb Latvijas 
pilsoņa personas apliecībai (eID 
karte) – beidzies derīguma ter-
miņš, sākot ar 2020. gada 1. mar-
tu, to varēs izmantot personas 
identificēšanai līdz 2023. gada 
30. aprīlim, ja tas nav kļuvis ne-
derīgs citu iemeslu dēļ, piemē-
ram, ticis sabojāts vai mainījusies 

dokumentā ierakstītā informāci-
ja. Šāda dokumenta izmantošana 
būs iespējama tikai klātienē, to 
nevarēs izmantot identitātes ap-
liecināšanai elektroniskajā vidē.

Personām, kurām pases un 
eID kartes derīguma termiņš 
beidzies no 2020. gada 1. mar-
ta, netiks piemērots sods.

Paredzēts, ka pase vai eID 
karte, kurai termiņš beidzies no 
2020. gada 1. marta, būs uzska-
tāmas par derīgu vēlētāja per-
sonu apliecinošu dokumentu arī 
Saeimas vēlēšanās, kas notiks 
2022. gada 1. oktobrī. Šogad vē-
lēšanās tiks veikta elektroniskā 
vēlētāju uzskaite, kas ļaus pārlie-
cināties, vai persona jau nav pie-
dalījusies vēlēšanās citā iecirknī.

Lai likuma grozījumi stātos 

spēkā, tie vēl būs jāpieņem Sa-
eimā.

Ņemot vērā, ka 2020. gada 
martā Covid-19 izplatības ie-
robežošanai valstī tika ieviesta 
ārkārtējā situācija, nosakot dažā-
dus piesardzības pasākumus un 
ierobežojumus, samazinājās Pil-
sonības migrācijas lietu pārval-
des izsniegto dokumentu skaits, 
jo klienti tika pieņemti tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta, iedzīvotāji, 
ievērojot nepulcēšanās un distan-
cēšanās nosacījumus, mazāk ap-
meklēja pārvaldes nodaļas, kā arī 
samazinājās ceļošanas iespējas.

PMLP uz pakalpojumu sa-
ņemšanu veidojas milzīgas 
rindas, bet pieraksts pakalpo-
jumu saņemšanai jāgaida pat 
mēnešiem.w

Demontēts Narvas pievārtē 
esošais padomju tanks 

Atpūtīsies  
no soctīkliem

Filmas “Zirnekļcilvēks” aktie-
ris Toms Holands paziņojis, ka at-
sakās no sociālajiem medijiem, jo 
uzskata, ka tas var kaitēt viņa ga-
rīgajai veselībai. 26 gadus vecais 
Holands ir jaunākā jaunā zvaig-
zne, kas sekojis Selēnas Gomesas 
paraugam un runā par vietņu 
“Twitter” un “Instagram” iespē-
jamo kaitīgo ietekmi. Daudzi fani 
atbalstījuši sava elka lēmumu.

Tiešsaistes video Holands 
sacīja: “Man šķiet, ka “In-
stagram” un “Twitter” apli-
kācijas ir pārmērīgi stimu-
lējošas un nomācošas.

“Es ar tām pārlieku aizrau-
jos, un, kad es lasu informāciju 
par sevi tiešsaistē, galu galā tas 
ļoti kaitē manam garīgajam stā-
voklim. Tāpēc nolēmu spert soli 
atpakaļ un izdzēst šīs lietotnes,” 
saka aktieris.w

Vācijas policija izmeklē 
smagu ceļu satiksmes 
negadījumu, kurā iesaistīts 
autonoms transportlīdzeklis. 
Avārijā viens cilvēks gājis 
bojā un deviņi ievainoti. 
Nav skaidrs, vai autonomo 
transportlīdzekli, kurā atradās 
pieci cilvēki, tai skaitā 43 gadus 
vecais vadītājs, negadījuma 
brīdī vadīja dators vai šoferis. 
Elektriskais izmēģinājuma 
transportlīdzeklis, netālu 
no Štutgartes ceļa, līkumā 
nezināmu iemeslu dēļ iebrauca 
pretējā joslā un ietriecās pretim 
braucošajā automašīnā, bet 
avārijā bija iesaistīta vēl arī 
trešā automašīna.

Krievijas okupētajā Krimā 
vakarrīt notikušajos sprādzienos 
ne vien nodarīti postījumi 
elektropārvades apakšstacijai 
un iznīcināta liela Krievijas 
munīcijas noliktava, bet arī 
nodarīti postījumi dzelzceļam 
Džankojas rajonā, vēsta 
Krievijas propagandas aģentūra 
TASS. Krievija šo dzelzceļa 
līniju izmantoja, lai nogādātu 
tehniku un munīciju uz Ukrainas 
kontinentālo daļu. 

Latvijā sākta ziedojumu 
vākšana kaujas drona 
“Bayraktar” iegādei, lai 
dāvinātu to Ukrainai, liecina 
informācija portālā “Ziedot.
lv”. Viens no ziedojumu 
vākšanas iniciatoriem, mūziķis 
Ralfs Eilands internetā 
dalījies ar video, kurā norāda, 
ka ar ziedojumu “Latvijas 
bairaktaram” ir iespēja 
arī Latvijas iedzīvotājiem 
parādīt savu atbalstu Ukrainai 
šajā nežēlīgajā karā, kā arī 
ar ukraiņu rokām “nodot 
sveicienus krievu okupantiem”.

Pārrunā nozaru gatavību 
jaunam kovidvilnim

Pēc Igaunijas valdības otr-
dienas lēmuma pārvietot Narvas 
pievārtē esošo padomju laika pie-
minekli – tanku “T-34” – tas četru 
stundu laikā no pjedestāla tika 
novietots uz piekabes, lai to pār-
vestu uz Igaunijas Kara muzeju.

Sagatavošanās darbi tanka 
pārvietošanai tika sākti ap pulk-
sten 7, un līdz pulksten 11 tanks 
tika novietots uz Igaunijas Aiz-
sardzības spēku vilcēja piekabes.

Pārvietoti arī divi Narvas 
centrālajā Pētera laukumā esoši 
padomju laika pieminekļi.

Lai garantētu drošību 
policija noteikusi koman-
dantstundu pieminekļu tu-
vumā, kas nozīmēja, ka tuvumā 

esošie ceļi bija slēgti automašī-
nām un gājējiem, informē Igau-
nijas Policijas un robežsardzes 
departamentā.

Policijas un robežsardzes 
departamenta vadītājs Elmars 
Vahers sacīja, ka padomju pie-
minekļu pārvietošanas darbos 
Narvas apkaimē iesaistīti dažādi 
partneri, arī bruņoto spēku pār-
stāvji.

Tanks “T-34” pārvietots uz 
Igaunijas Kara muzeju Tallinas 
pievārtē esošajā Vīmsi.

Augusta sākumā Igaunijas 
valdība nolēma visās publiskās 
vietās demontēt padomju laika 
pieminekļus. Valstī esot 200–400 
tādu objektu.w

Vakar veselības ministrs 
Daniels Pavļuts uz tikšanos bija 
aicinājis kolēģus no Izglītības un 
zinātnes, Labklājības, Satiksmes 
un Ekonomikas ministrijām, lai 
pārrunātu un koordinētu noza-
ru gatavību iespējamai Covid-19 
izplatībai rudenī.

Valstī trešo nedēļu pēc kārtas 
Covid-19 izplatībā vērojama sta-
bilizācija, taču rudenī varētu būt 
gaidāms jauns inficēšanās pieau-
gums. Rudenī veselības nozare 
netiks pārslogota, ja vīrusa īpa-
šības būtiski nemainīsies. Epidē-
mijas kontrolei, visdrīzāk, pietiks 
ar pamata drošības pasākumiem 
– vēdināšanu, vajadzības gadīju-
mā medicīnisko masku vai FFP2 

Pēc trīsarpus mēnešus ilgā vasaras zvejošanas lieguma beigām, 16. augustā Ķīnā 
atsākas zvejas sezona, un desmitiem Jandzjaņas zvejas laivu dodas Dienvidķīnas 
jūrā pēc lielā loma. Visā valstī aptuveni uz simts tūkstošiem zvejas kuģu attiecas  
liegums, kura mērķis ir saglabāt zivis un līdz ar to pasargāt arī zvejniecību.

JŪRĀJŪRĀ

respiratoru lietošanu sabiedriskās 
vietās, plašāku testēšanu, attāli-
nāto darbu un retāku pulcēšanos.
Izglītības iestāžu darbs rude-
nī plānots klātienē. Skolās būs 
pieejami antigēna paštesti. 

Labklājības ministrija šomē-
nes atsāks organizēt regulārās 
sociālo aprūpes centru darbinieku 
attālinātās sanāksmes par aktu-
ālajiem jautājumiem saistībā ar 
Covid-19 izplatību. Prasību pēc 
sertifikātiem ieceļošanai Latvijā 
nav plānots atjaunot, bet ceļotā-
jiem jāseko līdzi mērķvalsts pra-
sībām. Lai nodrošinātu vienlīdzī-
gu konkurenci, drošības prasības 
Latvijā nedrīkst būt augstākas 
par citām Baltijas valstīm.w


