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1527. Nosūtīta 
pirmā zināmā vēstule no 
Ziemeļamerikas. Vēstuli no 
Sentdžonsas Ņūfaundlendā 
nosūtīja Džons Ruts.

1936. Melnādainais 
amerikāņu vieglatlēts Džese 
Ouenss izcīnīja savu pirmo 
no četrām zelta medaļām 
Berlīnes olimpiskajās spēlēs.

1958. ASV 
atomzemūdene “Nautilus” 
kļuva par pirmo transporta 
līdzekli, kas sasniedzis 
Ziemeļpolu zem ledus. 
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Sandis Ozoliņš.
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Latvija. Par Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes priekšsēdētāju uz 
nākamo termiņu līdz 2023. gada 
3. augustam ievēlēts padomes 
līdzšinējais vadītājs Jānis Siksnis. 
Šāds lēmums pieņemts SEPLP 
sēdē, pamatojoties uz “Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
un to pārvaldības likumu”, kas 
noteic, ka SEPLP no sava vidus 
ievēlē priekšsēdētāju uz vienu 
gadu. “SEPLP ir izpildījis galvenos 
pirmā gada uzdevumus – izveidot 
jauno institūciju, pārņemt un 
turpināt pilnveidot Latvijas Radio 
un Latvijas Televīzijas pārvaldības 
mehānismu un nospraust 
konceptuālus nākotnes mērķus. Ir 
radīts stabils atspēriena punkts, 
no kura tiekties uz jauniem 
sasniegumiem sabiedrisko mediju 
attīstībā,” uzsvēra Siksnis.

Ukraina saņēmusi no ASV vēl 
četras zalvju sistēmas HIMARS 
un pirmo Vācijas sistēmu MARS-II 
sūtījumu, paziņojis Ukrainas 
aizsardzības ministrs Oleksijs 
Reznikovs. Vācijas piegādātās 
zalvju sistēmas MARS-II ir trešais 
moderno daudzlādiņu reaktīvo 
iekārtu veids aiz HIMARS un M270, 
ko Ukraina saņēmusi no Rietumu 
partneriem. Ministrs paziņoja, ka 
Ukrainai nepieciešamas vismaz 
100 šādu sistēmu, lai veiktu 
efektīvu pretuzbrukumu Krievijas 
karaspēkam. Vašingtona atzinusi, 
ka Kijiva lieliski izmantojusi 
HIMARS, bet atteikusies sūtīt tālas 
darbības munīciju, bažījoties, ka 
Kijiva varētu to izmantot pret 
mērķiem Krievijā. Tikmēr sākusies 
obligāta iedzīvotāju evakuācija no 
Doneckas apgabala.

Spānija. Lai taupītu enerģiju, 
valdība noteikusi ierobežojumus 
apkurei, dzesēšanai un 
apgaismojumam. Visās 
sabiedriskā sektora ēkās un 
tirdzniecības centros, kinoteātros, 
darba vietās, viesnīcās, stacijās 
un lidostās nebūs atļauts iestatīt 
termostatus zemāk par 27 
grādiem pēc Celsija skalas vasarā 
un augstāk par 19 grādiem ziemā. 
Spānija centīsies samazināt 
dabasgāzes patēriņu par 7%.

Vakar Centrālajā vēlēša-
nu komisijā noslēdzās kan-
didātu sarakstu pieņemšana 
14. Saeimas vēlēšanām, un 
kopā pieteikti 19 kandi-
dātu saraksti. Pastāv liels 
risks, ka politisko partiju 
raibums priekšvēlēšanu lai-
kā var samazināt vēlētāju 
skaitu, sarunā ar aģentūru 
LETA uzsvēra politologs un 
sabiedrisko attiecību spe-
ciālists Filips Rajevskis. 
14. Saeimas vēlēšanas no-
risināsies oktobra pirmajā 
dienā.

Jau daudzu gadu garumā 
var novērot, kā samazinās 
krievvalodīgo vēlētāju skaits, 
kas lielākoties balsojuši par 
“Saskaņu”, minēja Rajevskis. 

Viņi nenākot uz vēlēšanām, 
jo nesaskata alternatīvas, par 
kurām balsot, tādējādi būtiski 
samazinot kopējo iedzīvotāju 
līdzdalību. Lai to kompensētu, 
būtu jāpieaug to latviski runā-
jošo iedzīvotāju skaitam, kas 
iet vēlēt, taču tas tā nenotiek. 
Līdz ar to palielinās to partiju 
daudzums, kuru iegūto balsu 
skaits var būt ļoti tuvu 5% ro-
bežai, skaidroja eksperts.

Jauno valdību nāksies 
veidot no daudzām partijām, 
koalīcija būs sadrumstalota, 
paredz Rajevskis. “Skatoties uz 
reitingiem, neticas, ka kāda po-
litiskā partija būs tik stipra, lai 
varētu īpaši dominēt,” prognozē 
politologs.

Viņš novērojis, ka, salīdzi-

not ar iepriekšējām Saeimas 
vēlēšanām, izteikti populistis-
kie politiķi ir klusāki. Piemē-
ram, pirms 13. Saeimas vēlēša-
nām ap šo laiku partijas “KPV 
LV” kampaņa norisinājās “ar 
lielu jaudu”. “Tagad mēs redzam 
tādu savdabīgu kampaņu, ko 
veido [Aināra] Šlesera partija, 
mēs redzam populistiskus pie-
dāvājumus, bet viņi nav ar tādu 
jaudu, kāda bija pirms četriem 
gadiem. Tāpēc man ir cerība, 
ka varbūt šis flangs nebūs tik 
stiprs,” sacīja Rajevskis.

Politologa skatījumā sla-
venību piesaistīšana partijām 
parāda, ka zemo reitingu dēļ 
tās jūtas nedroši. Daudzajām 
partijām, kuru atbalsts varē-
tu robežoties ap 5%, ir jādara 

pilnīgi viss, lai mazinātu risku 
neiekļūt parlamentā. Ar slave-
nību piesaistīšanu partijas stip-
rina savu ārējo izskatu, pauda 
speciālists.

Zema līdzdalība un lēmu-
ma pieņemšana tikai vēlēša-
nu iecirknī ir sprādzienbīstami 
faktori un var radīt pārsteigu-
mus, pieļāva speciālists. Tā-
pat interesanta situācija varot 
veidoties ievēlēto politiķu, ne 
tikai partiju, rezultātos. “Tādā 
situācijā, kā ir šobrīd, varētu 
būt brīnumi, ka pašas parti-
jas svin uzvaru un iekļūšanu 
parlamentā, bet tad ierauga, 
kas ir ievēlēts, un tad ir lielais 
jautājums, vai tā ir vispār tā 
partija, kas ir ievēlēta,” sacīja 
politologs.w

Saeimas Ārlietu komisija 
vakar oficiālā paziņojumā at-
zina Krievijas vardarbību pret 
Ukrainas un arī citu valstu 
civiliedzīvotājiem par teroris-
mu un Krieviju – par terorismu 
atbalstošu valsti. Komisija aici-
na arī citas līdzīgi domājošās 
valstis paust šādu atzinumu. 
Komisija lūgs šo dokumentu 
pieņemt arī kā Saeimas paziņo-
jumu tuvākajā sēdē, kas varētu 
notikt 11. augustā.

Komisija norāda, ka Krie-
vija mērķtiecīgi vēršas pret 
Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
izmantojot ciešanas un ie-
biedēšanu kā instrumentu 
savos mēģinājumos demora-
lizēt Ukrainas tautu un bru-
ņotos spēkus, paralizēt valsts 
rīcībspēju, lai okupētu Ukrainu. 

Ārlietu komisija pieņemtajā pa-
ziņojumā aicina Eiropas Savie-
nības dalībvalstis nekavējoties 
apturēt tūrisma un ierobežot 
ieceļošanas vīzu izsniegšanu 
Krievijas un Baltkrievijas pil-
soņiem.

Arī ASV Senāts jau pieņē-
mis rezolūciju, aicinot Valsts 
departamentu atzīt Krieviju par 
valsti, kas sponsorē terorismu, 
saistībā ar tās darbībām Čeče-
nijā, Gruzijā, Sīrijā un Ukrainā, 
izraisot “neskaitāmu vīriešu, 
sieviešu un bērnu nāvi”. Līdz ar 
rezolūcijas pieņemšanu Senātā 
tiek pastiprināts spiediens uz 
prezidenta Džo Baidena admi-
nistrāciju atzīt Krieviju par te-
rorisma sponsoru līdzās tādām 
valstīm kā Kuba, Ziemeļkoreja, 
Irāna un Sīrija. w

Gaidāmajā apkures sezonā 
valsts atbalsts būtu jāparedz 
arī tām mājsaimniecībām, kas 
savu mājokļu apsildē izmanto 
malkas apkuri. Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrs Artūrs Toms Plešs vakar 
skaidroja, ka saskaņā ar val-
dības konceptuālo vienošanos 
pusi no apkures sadārdzināju-
ma plānots segt tiem iedzīvo-
tājiem, kuriem ir centralizētā 
apkure vai arī kuriem ir pašiem 
sava siltumapgādes sistēma, 
kur tiek izmantota elektrība, 
gāze un granulas.

Plešs norādīja, ka nevar 
būt situācija, kad par apku-
ri ar granulām varēs saņemt 
valsts atbalstu, bet tie, kas 
apsildē izmanto malku, pa-
liktu ārpus šīs valsts atbal-
sta sistēmas. Tāpēc nākamajā 

valdības sēdē, kad tiks lemts par 
atbalstu iedzīvotājiem straujā 
energoresursu cenu pieauguma 
pārvarēšanai, partiju apvienība 
“Attīstībai/Par!” rosinās atbalstīt 
arī tās mājsaimniecības, kas ap-
kurē izmanto malku, teica mi-
nistrs.

Patlaban nav precīzu ap-
rēķinu, kāds un cik liels valsts 
atbalsts tam būs nepiecie-
šams, taču šādu mājsaimnie-
cību skaits varētu būt vairāk 
nekā 10 000, teica ministrs. 
Tikmēr ekonomikas ministre 
Ilze Indriksone Latvijas Radio 
norādīja, ka malkas pircējiem 
atbalsts nepienāksies, jo mal-
kas cena, ja to pārrēķina ener-
goietilpībā, atšķirībā no gāzes, 
granulām un citiem resursiem, 
nav pārsniegusi 70 eiro par 
megavatstundu.w

ASV īstenotā triecienā Af-
ganistānā ir nogalināts 71 gadu 
vecais teroristu tīkla “Al Qae-
da” vadītājs Aimans al Zavahi-
ri – viens no pasaulē visvairāk 
meklētajiem teroristiem, kurš 
turēts aizdomās par 2001. gada 
11. septembra teroraktu organi-
zēšanu. ASV prezidents Džo Bai-
dens televīzijas uzrunā pavēs-
tīja, ka Zavahiri nogalināts 
sestdien īstenotā triecienā 
Kabulā, kuram Baidens devis 
galīgo apstiprinājumu. Triecienā 
nebija civilu upuru.

Baidena administrācijas 
augsta ranga amatpersona sa-
cīja, ka Zavahiri tika nogalināts 
drona triecienā uz kāda nama 

balkona Kabulā, bet Afganis-
tānā uz vietas nebija neviena 
amerikāņu karavīra. Amatper-
sona sacīja, ka Zavahiri klāt-
būtne Kabulā bija 2020. gadā 
parakstītās ASV un grupējuma 
“Taleban” vienošanās “skaidrs 
pārkāpums”. Šis bija pirmais 
zināmais trieciens, ko ASV 
veikušas pret kādu “Al Qaeda” 
mērķi Afganistānā kopš ASV 
karaspēka izvešanas no šīs 
valsts 2021. gada 31. augustā. 
Zavahiri pārņēma “Al Qaeda” 
vadību, kad Osama bin Ladens 
2011. gadā tika nogalināts ASV 
specvienības operācijā Pakistā-
nā. Par viņu bija izsludināta 25 
miljonu ASV dolāru atlīdzība.w 

Ar efektīgiem paraugdemonstrējumiem savu ie-
rašanos militārajā bāzē Rumānijas austrumu daļā 
paspilgtina ASV bruņoto spēku vienība, kuras kodolu 
veido militārpersonas no 101. desanta divīzijas.
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Prognozē sadrumstalotu koalīciju

Krieviju pielīdzina teroristiem Rosinās atbalstu 
arī malkas apkurei

Nogalināts līderis


