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16. augustā
1896. Džims Meisons, 
Džordžs Karmaks un 
Dousons Čārlijs Klondaikas 
upē Kanādā atrada zeltu, 
izraisot jaunu zelta drudzi.

1958. Dzimusi 
amerikāņu dziedātāja un 
aktrise Madonna.

1960. Džozefs Kitingers 
Ņūmeksikā izlēca ar 
izpletni no gaisa balona, 
kas atradās 31 330 metru 
augstumā, uzstādot 
joprojām nepārspētu 
augstuma, brīvā kritiena 
un lielākā ātruma rekordu 
cilvēkam bez lidmašīnas 
atbalsta.

1969. Policijas reidā 
arestēja ASV masu 
slepkavu Čārlzu Mensonu.

1977. 42 gadu 
vecumā mira rokenrola 
karalis Elviss Preslijs. Par 
viņa nāves iemeslu tiek 
uzskatītas sirdsdarbības 
problēmas pēc pārmērīgas 
medikamentu lietošanas.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Ķīna vakar paziņojusi, ka rīko 
jaunus manevrus netālu no 
Taivānas, norādot, ka tā esot 
reakcija uz ASV kongresmeņu 
delegācijas apmeklējumu. Ķīnas 
armijas paziņojumā teikts, 
ka manevros jūrā un gaisā 
pie Taivānas iesaistītas visas 
ieroču šķiras. Pekina uzskata, 
ka piecu ASV likumdevēju 
delegācijas vizīte Taivānā ir Ķīnas 
suverenitātes un teritoriālās 
nedalāmības pārkāpums.

Armēnijā sprādzienā, kas 
svētdien nogranda Erevānas 
tirgus pirotehnikas noliktavā, 
gājuši bojā vismaz seši cilvēki, 
bet vairāk nekā 60 guvuši 
ievainojumus, ziņo Armēnijas 
amatpersonas. Vēl vairāk nekā 
trīs stundas pēc eksplozijas 
Surmalu tirgū turpinājās plašs 
ugunsgrēks. Eksplozijas cēlonis, 
domājams, bija pirotehnikas 
glabāšanas noteikumu 
neievērošana.

Irāna nav iesaistīta uzbrukumā 
britu rakstniekam Salmanam 
Rušdi, pirmdien paziņojis Irānas 
Ārlietu ministrijas preses 
sekretārs Nasers Kanaani, 
paužot pirmo Teherānas publisko 
komentāru par piektdien ASV 
notikušo uzbrukumu. “Irānas un 
noziedznieka starpā nav nekādas 
saistības,” sacīja ministrijas 
oficiālais pārstāvis. “Rušdi pats 
ir atbildīgs par šo uzbrukumu,” 
norādīja Kanaani, uzsverot, ka 
Rušdi darbi ir aizvainojuši ne 
tikai Irānu, bet musulmaņus visā 
pasaulē. 75 gadus vecais Rušdi 
piektdien vairākkārt tika sadurts 
literārā pasākumā Ņujorkas 
štatā. Rakstnieks turpina atlabt 
slimnīcā.

Var noteikt stingrākas 
Covid-19 prasības vēlēšanu iecirkņos

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) būs gatava nepieciešamī-
bas gadījumā noteikt stingrākas 
Covid-19 drošības prasības 14. 
Saeimas vēlēšanu iecirkņos.

Vaicāta par CVK rīcību, ja 
rudenī būs lielāka Covid-19 
izplatība, komisijas pārstāve 
Laura Krastiņa aģentūrai LETA 
skaidroja, ka par drošības 
pasākumiem gaidāmajās 14. Sa-
eimas vēlēšanās saistībā ar Co-
vid-19 izplatību CVK ir konsul-
tējusies ar Slimību profilakses 
un kontroles centru (SPKC) un 
atbilstoši iestādes padomiem 
aktualizējusi ieteikumus Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai 
vēlēšanu iecirkņos, ko plānots 
apstiprināt kādā no tuvākajām 
CVK sēdēm.

Konkrēto drošības pasākumu 
īstenošana var mainīties atkarībā 
no epidemioloģiskās situācijas 
valstī un speciālistu ieteikumiem, 
norāda Krastiņa. Atbilstoši SPKC 
norādītajam pašlaik ir pāragri 
prognozēt, kāds būs saslimstības 

līmenis un valstī noteiktie iero-
bežojumi vēlēšanu nedēļā, tādēļ 
CVK turpinās sekot līdzi un ne-
pieciešamības gadījumā noteiks 
stingrākas drošības prasības. To, 
vai ieteikumi būs jāpapildina, vē-
lēšanu komisija vērtēs septembra 
sākumā.

Pašlaik nav paredzēts 
noteikt cilvēku skaita iero-
bežojumus iecirknī, jo valstī 
nav noteikti pulcēšanās ierobe-
žojumi. Plānots, ka pie ieejas ēkā, 
kur izvietots vēlēšanu iecirknis, 
un iecirknī tiks izvietota informā-
cija par ieteicamajiem Covid-19 
profilakses pasākumiem.

Tajā būs norādīts, ka iecirknī 
nedrīkst atrasties personas, ku-
rām noteikta pašizolācija, mājas 
karantīna vai izolācija, vai kurām 
ir elpošanas ceļu infekcijas pazī-
mes, kā arī minēti ieteikumi par 
divu metru distances ievēroša-
nu, par mutes un deguna aizsega 
lietošanu un roku dezinficēšanu. 
Paredzēts nodrošināt, ka vēlē-
šanu iecirknī ir pieejamas sejas 

aizsargmaskas, kuras izsniedz 
pēc vēlētāja lūguma.

CVK aicina vēlētājus vēlēšanu 
iecirknī izmantot savu pildspal-
vu. Ja vēlētājam savas pildspal-
vas nebūs, iecirknī izmantotās 
pildspalvas tiks dezinficētas.

Pie ieejas vēlēšanu iecirkņa 
telpās vēlētājiem redzamā un 
pieejamā vietā plānots izvietot 
roku dezinfekcijas līdzekļus.

Iekārtojot vēlēšanu iecirkni, 
komisijām pausts ieteikums ie-
vērot divu metru distanci starp 
vēlētāju reģistrācijas galdiem 
un vēlēšanu kabīnēm. Ja iecir-
knī veidosies balsotāju rinda, 
to būs ieteicams veidot ārpus 
iecirkņa, kā tas bija jau pagāju-
ša gada pašvaldību vēlēšanās, 

skaidro CVK.
Darbā vēlēšanu iecirkņos vai 

izbraukumā pie vēlētājiem būs 
aizliegts piedalīties cilvēkiem ar 
elpceļu infekcijas pazīmēm vai 
uz kuriem attiecas pašizolācijas, 
karantīnas vai stingrās izolāci-
jas nosacījumi. Tādēļ, veidojot 
vēlēšanu iecirkņu komisijas, 
pašvaldību vēlēšanu komisijai 
jānodrošina arī rezerves darbi-
nieki – vēlēšanu iecirkņa komisi-
jas locekļu pienākumu izpildītāji, 
kurus iespējams nekavējoties 
iesaistīt vēlēšanu nodrošināša-
nā situācijā, ja slimības vai no-
teiktās karantīnas, pašizolācijas 
dēļ vēlēšanu iecirkņa komisijas 
locekļi vai darbinieki nevarēs 
strādāt.w

Visā Latvijas teritorijā tur-
pinās ražas novākšana un la-
bības kulšanas darbi, tāpēc uz 
autoceļiem ir vērojams lielāks 
lauksaimniecības lielgabarīta 
tehnikas skaits, aģentūru LETA 
informē VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” (LVC) pārstāvji.

Zemnieku saeimas valdes lo-
ceklis Mārtiņš Trons norāda, ka 
ražas novākšana turpināsies 
visu augustu un, iespējams, 
līdz pat septembra vidum, 
jo būs vēl jānovāc vasarāju 
kultūraugi – vasaras rapsis, 
mieži, kvieši, griķi un pupas. 
Visintensīvākā smagās tehnikas 
satiksme būs vērojama tieši līdz 
septembra vidum gan dienas, 
gan vēlās vakara stundās. Lai 
atslogotu lielceļus, lielu daļu no 
saražotās produkcijas pārvietos, 
izmantojot dzelzceļu.

LVC aicina autobraucējus 
pirms apdzīšanas manevriem, 

pārliecināties, ka ceļš ir pietie-
kami plats un netuvojas pretī 
braucoši transportlīdzekļi, kā arī 
pārliecināties, ka lauksaimniecī-
bas tehnika negriežas pa kreisi.

Ja lauksaimniecības tehnika 
palēnina ātrumu un brauc tu-
vāk ceļa labajai pusei, tehnikas 
operators, iespējams, gatavojas 
veikt platu kreiso pagriezienu, 
brīdina LVC pārstāvji.

Tāpat jāņem vērā, ka reizēm, 
lai veiktu platu labo pagriezie-
nu, tehnikas operatoram ir jāie-
brauc kreisajā ceļa pusē.

LVC pārstāvji norāda, ka 
sausā laika ietekmē grants ceļi 
pastiprināti put, lauksaimnie-
cības tehnika, pārvietojoties pa 
tiem, var sacelt putekļus un pa-
sliktināt redzamību. Autobrau-
cējiem jārēķinās, ka uz ceļa no 
kravām var izbirt graudi, kā arī 
var veidoties rindas pie graudu 
nodošanas punktiem.w

Krievu iebrucēji sākuši iz-
vest savas ģimenes no Zapo-
rižjas apgabala Melitopoles, 
pavēstīja pilsētas mērs Ivans 
Fedorovs.

“Pēc Ukrainas Bruņoto spē-
ku aktīvās darbības pagājušajā 
nedēļā Krievijas karavīri sākuši 
izvest savas ģimenes no Melito-
poles,” ziņapmaiņas platformā 
Telegram apliecināja mērs. “Mēs 
to redzam skaidri.”

Pēc tiltu saspridzināša-
nas Hersonas apgabalā vie-
tējā okupantu vadība bēg no 
Melitopoles, norādīja Fedo-
rovs.

Turklāt pilsētā intensīvāk 

tiek veikta māju pārbaude cen-
tienos atrast diversantus, kā arī 
masveida filtrācija burtiski pil-
sētas ielās.

Aizvadītā nedēļa okupan-
tiem Melitopolē nav bijusi kom-
fortabla, telekanāla “Apostrof 
TV” ēterā sacīja mērs.

Iebrucēji saprot, ka viņiem 
pilsētu drīz nāksies pamest.

“Un kā sekas – Krievijas 
karavīri sākuši izvest savas 
ģimenes no Melitopoles. Pro-
tams, mēs saprotam, kāpēc viņi 
to dara. Jo saprot, ka viņiem 
vajadzēs bēgt no mūsu pilsē-
tas teritorijas, un ģimenes tam 
traucēs,” skaidroja mērs.w

53 gadu vecumā mirusi Ho-
livudas aktrise Anna Heša, ziņo 
telekanāls CNN.

“Anna Heša ir atslēgta no 
dzīvības uzturēšanas iekār-
tām,” svētdienas vakarā CNN 
sacīja viņas ģimenes pārstāvis, 
kurš vēlāk apstiprināja aktrises 
aiziešanu mūžībā.

Hešas automašīna ie-
triecās kādā Losandželosas 

mājā un izraisīja ugunsgrē-
ku 5. augustā. Pēc negadījuma 
aktrise guva smagu traumu, pēc 
kuras apstājās viņas smadzeņu 
funkcijas, bet aktrisei tika uz-
turēta sirdsdarbība.

Slavenākās filmas ar Hešas 
līdzdalību ir "Donijs Brasko”, 
“Psiho” rimeiks un romantiskā 
komēdija “Sešas dienas, septi-
ņas naktis”.w

No Melitopoles izved 
krievu karavīru ģimenes

Mirusi Anna Heša

Uz ceļiem jārēķinās ar 
lauksaimniecības tehniku

Kontinentā valdošā karstuma dēļ aptuveni šādi 
augusta vidū izskatās ne tikai Vekeri ezera dibens 
Ungārijā, bet arī citu Eiropas ūdenstilpju gultnes. Un-
gārijas varasiestādes norāda, ka pēdējie septiņi mēneši ir 
bijuši sausākie šajā valstī reģistrētie kopš 1901. gada.
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