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ĪSUMĀ

4. augustā
1693. Tiek uzskatīts, ka 
šajā datumā benediktiešu 
mūks Doms Pjērs Periņons 
radīja šampanieti.

1901. Dzimis amerikāņu 
džeza mūziķis Luiss 
Ārmstrongs.

1997. 122 gadu un 
164 dienu vecumā nomira 
francūziete Žanna Kalmāna, 
kas tiek uzskatīta par 
pasaules vecāko iedzīvotāju.

2020. Beirūtas ostā 
eksplodēja amonija nitrāta 
krājumi, nogalinot ap 200 
cilvēku un vairāk nekā 6500 
ievainojot.

ŠAJĀ DIENĀ
FOTOFAKTS

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

Ekonomikas ministrija 
ir sagatavojusi regulēju-
mu, kas noteiks detalizē-
tus atbalsta saņemšanas 
nosacījumus mājsaimnie-
cībām energoresursu cenu 
pieauguma kompensēšanai. 
Sagatavots atbalsta regulē-
jums arī mājsaimniecībām, 
kas apkurē izmanto malku 
un koksnes briketes. Plā-
nots, ka šo regulējumu nā-
kamnedēļ skatīs vispirms 
valdība, bet pēc tam – Sa-
eima.

Malkai plānots noteikt cenu 
griestus 40 eiro apmērā par 
berkubikmetru jeb apmēram 

35 eiro par megavatstundu. 
Līdzīgi kā koksnes granulām, 
ministrija piedāvā valdībai 
lemt par valsts kompensāci-
ju izmaksu pieaugumam 50% 
apmērā, tas ir, ja izmaksas 
pārsniegs 40 eiro par berku-
bikmetru, bet ne vairāk par 15 
eiro par berkubikmetru. Mak-
simālais atbalsta apmērs, par 
kuru varētu saņemt atbalstu, 
vienai mājsaimniecībai būtu 
35 berkubikmetri.

Savukārt koksnes briketēm, 
tāpat kā koksnes granulām, 
cenu slieksnis varētu būt no-
teikts 300 eiro par tonnu jeb 
apmēram 65 eiro par MWh, bet 

ne vairāk kā 100 eiro tonnā. 
Maksimālais atbalsta apmērs, 
par kuru varētu saņemt atbal-
stu, vienai mājsaimniecībai 
būtu 10 tonnu. 

Plānots, ka mājsaimniecī-
bām, kas apkurē izmanto kok-
snes granulas, koksnes brike-
tes vai malku, ar maksājumu 
attaisnojošiem dokumentiem 
būs jāvēršas pašvaldībā, kas 
pieņems lēmumu par kompen-
sācijas piešķiršanu. Savukārt 
valsts atmaksās šīs kompen-
sācijas izmaksu pašvaldībai.

Vienlaikus ministrija arī 
rosinās pagarināt iepriekš no-
teikto atbalsta periodu tām 

mājsaimniecībām, kas apkurē 
izmanto dabasgāzi, nosakot 
to no 2022. gada 1. jūlija līdz 
2023. gada 30. aprīlim. Tāpat 
atbalsts plānots mājsaimnie-
cībām, kuras apkurei izmanto 
elektroenerģiju, kā arī centra-
lizētās siltumenerģijas pakal-
pojuma maksas kompensācijai. 
Plānots noteikt pienākumu da-
basgāzes un elektroenerģijas 
tirgotājiem veikt izlīdzinātā 
maksājuma pārrēķinu, ņemot 
vērā faktisko mājsaimniecību 
patēriņu un dabasgāzes lie-
totājiem veicot maksājuma 
korekcijas par iepriekšējiem 
mēnešiem.w

Latvijā rūpniecības 
produkcijas izlaide šogad 
pirmajos sešos mēnešos, pēc 
kalendāri koriģētajiem datiem, 
salīdzināmās cenās pieaugusi 
par 3,8% salīdzinājumā ar 
2021. gada attiecīgo periodu, 
liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. Tostarp apstrādes 
rūpniecībā bija pieaugums par 
6,5%, bet ieguves rūpniecībā 
un karjeru izstrādē – par 1,5%, 
kamēr elektroenerģijas un gāzes 
apgādē bija kritums par 13,9%. 
Rūpniecības produkcijas izlaide 
2022. gada otrajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar 2021. gada otro 
ceturksni pieaugusi par 3,6%.

Lietuvā apstiprināts pirmais 
pērtiķu baku gadījums. Veselības 
ministrija detalizētāku informāciju 
nesniedz. Pasaules Veselības 
organizācijas dati liecina, ka 
pasaulē ārpus Āfrikas kopš maija 
sākuma reģistrēti vairāk nekā 
18 000 inficēšanās gadījumi ar 
šo slimību. Lielākā daļa atklāto 
gadījumu ir Eiropā. Lietuvas 
Veselības ministrija jūlijā paziņoja, 
ka valsts ir pasūtījusi apmēram 
1400 pērtiķu baku vakcīnas devu. 
Vakcīnas būšot pieejamas inficēto 
personu kontaktpersonām pēc 
augsta riska saskarsmes un nebūs 
pieejama preventīva vakcinācija. 
Arī Latvijā 3. jūnijā tika ziņots par 
pirmajiem diviem laboratoriski 
apstiprinātiem pērtiķu baku 
gadījumiem, bet Igaunijā 
pirmais pērtiķu baku gadījums 
laboratoriski tika apstiprināts 
jūnija beigās.

Ukraina. No valdības 
kontrolētās Doneckas apgabala 
teritorijas jau ir evakuējušies 
divas trešdaļas iedzīvotāju, bet 
tur vēl palikuši apmēram 250 
tūkstoši cilvēku, paziņoja apgabala 
militārās administrācijas vadītājs 
Pavlo Kirilenko. “Protams, 
evakuācijas tempi ir ļoti zemi 
un vairums cilvēku nevēlas 
aizbraukt. Mēs saprotam, ka līdz 
ar sala iestāšanos cilvēki rīkosies 
citādi,” sacīja Kirilenko. Doneckas 
apgabala Kijivas kontrolēto rajonu 
iedzīvotājus plānots evakuēt 
pirms apkures sezonas sākuma.

Amerikas Savienoto Valstu 
apņēmība saglabāt demokrāti-
ju Taivānā un citur pasaulē ir 
dzelžaina, vizītes laikā Taivānā, 
tiekoties ar Taivānas prezidenti 
Cai Inveņu, paziņoja ASV Kon-
gresa Pārstāvju palātas spī-
kere Nensija Pelosi. Kongress 
ir “apņēmības pilns atbalstīt 
Taivānas drošību, lai Taivāna 
visiedarbīgākajā veidā spētu 
sevi aizstāvēt”, sacīja spīkere. 
Savukārt Taivānas prezidente 
uzsvēra, ka “Taivāna neatkāp-
sies apzināti paaugstinātu mi-
litāro draudu priekšā”.

Pelosi ir augstākā ASV 
amatpersona, kas ieradu-
sies Taivānā  25 gadu laikā. 
Taivāna un kontinentālā Ķīna 
tiek pārvaldītas atsevišķi, kopš 
1949. gadā šajā salā patvērās 
pilsoņkarā sakautā Ķīnas Re-
publikas nacionālistu valdība, 
bet komunistu ieņemtajā Ķīnas 
kontinentālajā daļā tika prokla-

mēta Ķīnas Tautas Republika, 
kas uzskata Taivānu par savas 
teritorijas daļu. Demokrātiskā 
Taivāna dzīvo pastāvīgu Ķīnas 
iebrukuma draudu apstākļos.

Tūlīt pēc Pelosi ierašanās 
Taivānā uz Ķīnas Ārlietu mi-
nistriju tika izsaukts ASV vēst-
nieks, kuram tika izteikts pro-
tests. Savukārt Ķīnas bruņotie 
spēki ap Taivānu sāka militārās 
mācības, kuru laikā paredzēta 
tālas darbības kaujas munīcijas 
izšaušana Taivānas šaurumā.

Ķīnas armija solīja veikt 
“mērķtiecīgas militāras dar-
bības” un Pelosi vizīti Taivānā 
nodēvēja par “ārkārtīgi bīsta-
mu”. “ASV nepārtraukti kropļo, 
aptumšo un iedragā “vienas 
Ķīnas” principu,” teikts Ķīnas 
Ārlietu ministrijas paziņojumā. 
“Šīs darbības, gluži kā spēlēša-
nās ar uguni, ir ārkārtīgi bīsta-
mas. Tie, kas spēlējas ar uguni, 
no tās ies bojā.”w

Latvijas Iekšlietu ministrija 
rosinās valdībai pieņemt grozī-
jumus noteikumos, kas paredz 
veikt pastiprinātu Latvijā iece-
ļojošu Krievijas, Baltkrievijas un 
Kamerūnas pilsoņu pārbaudi. 
Ņemot vērā Krievijas iebru-
kumu Ukrainā, nepieciešams 
veikt pastiprinātas Latvijā ie-
ceļojošu Krievijas pilsoņu pār-
baudes, lai izvērtētu, vai kai-
miņvalsts pilsoņu ieceļošana 
neradīs draudus valsts drošībai 
vai sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai. Pērn izsniegtas 11 087 
vīzas Krievijas pilsoņiem. Laikā 
no 2022. gada 1. janvāra līdz 
24. februārim izsniegtas 1448 
vīzas, bet šogad no 25. feb-
ruāra līdz 17. jūnijam iz-
sniegtas 910 vīzas.

Saistībā ar Krievijas agresiju 
Ukrainā no 25. februāra uz neno-
teiktu laiku Latvijas pārstāvnie-

cības ārvalstīs ir pārtraukušas 
vīzu pieteikumu pieņemšanu no 
Krievijas pilsoņiem. Vīzas tiek 
izsniegtas tikai atsevišķos iz-
ņēmuma gadījumos.

Pēdējos gados palielinās Ka-
merūnas pilsoņu iesniegto ilg-
termiņa vīzu pieteikumu skaits. 
2021. gadā Latvijas vēstniecībā 
Ēģiptē  būtiski pieaudzis tieši 
Kamerūnas pilsoņiem atteik-
to vīzu skaits – no kopumā 36 
vīzu atteikumiem 33 vīzas ir 
atteiktas Kamerūnas pilsoņiem. 
Tāpat bieži tiek konstatēti doku-
menti ar redzamām viltojumu 
pazīmēm un rodas pamatotas 
aizdomas par šo dokumentu 
iesniedzēju patieso identitāti. 
Tādēļ ir pamats uzskatīt, ka 
Kamerūnas pilsoņu ieceļošana 
varētu būt saistīta ar draudiem 
valsts drošībai, sabiedriskajai 
kārtībai un drošībai.w

Kanberā vakar ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs oficiāli 
atklāja Latvijas vēstniecību 
Austrālijā. Atklāšanas cere-
monijā, klātesot Austrālijas pa-
matiedzīvotāju un valdības pār-
stāvjiem, Latvijas vēstniekam 
Marģeram Kramam un vēstnie-
cību darbiniekiem, latviešu dia-
sporas organizāciju vadītājiem 
un lūgtajiem viesiem, svinīgi 
tika pacelts Latvijas valsts ka-
rogs. Tas ir vēsturisks notikums 
Latvijas un Austrālijas divpusē-
jās attiecībās. Šogad aprit 101 
gads, kopš Austrālija atzina Lat-
vijas neatkarību “de iure”, un 
31. gadadiena, kopš nodibinātas 
diplomātiskās attiecības.

Vēstniecības atklāšanā 
Rinkēvičs pateicās Austrālijai 
par to latviešu uzņemšanu, kas 
bija devušies bēgļu gaitās Otrā 
pasaules kara laikā. Austrālijā 
dzīvojošie latvieši apvienoju-
šies vairākos desmitos tautie-
šu organizāciju. Daudzskaitlīgā 
latviešu diaspora tuvināju-
si Latviju un Austrāliju, kā 
arī tai bijusi nozīmīga loma 
vēstniecības atvēršanā Kan-
berā. Ministrs pauda cerību, ka 
vēstniecība kļūs par reģionā-
lo centru sadarbības veidoša-
nai un stiprināšanai ar citām 
Okeānijas valstīm. Vēstniecība 
pārstāv Latvijas intereses arī 
Jaunzēlandē.w

Ņujorkas Centrālparkā franču mākslinieks Džeimss 
Kolomina izstādījis sarkanu Putinu, kurš brauc uz 
tanka. Bērniem patīk.
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Plāno ilgāku un plašāku atbalstu

Atklāj vēstniecību

Uzsver apņēmību 
saglabāt demokrātiju

Rosina veikt 
pastiprinātu pārbaudi


