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

Arī Latvijā valsts pārvalde gatavosies enerģijas taupīšanai
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šonedēļ ar rezolūciju ir uzdevis visiem ministriem un Valsts kancelejai
gatavoties enerģijas taupības
pasākumu ieviešanai gaidāmajā apkures sezonā.
Valdības vadītāja uzdevums
nosaka, ka visiem ministriem
un Valsts kancelejas direktoram
Jānim Citskovskim līdz 19. augustam ir Ekonomikas ministrijai
jāiesniedz informācija par ministriju, tās iestāžu un kapitālsabiedrību plānotajiem enerģijas
taupīšanas pasākumiem gaidāmajā apkures sezonā un progno-

zēto ietaupījuma apjomu. Savukārt ekonomikas ministrei Ilzei
Indriksonei Ministru prezidents ir
uzdevis līdz 2. septembrim apkopot ministriju iesniegto informāciju un izstrādāt vadlīnijas, kurās
ir noteikti kopējie mērķi enerģijas
ietaupījumam gaidāmajā apkures
sezonā. Vadlīniju projektu ekonomikas ministrei būs jāiesniedz
izskatīšanai valdībā.
“Krievija turpina brutālo karu
Ukrainā, kā arī ar šantāžas palīdzību, izmantojot energoresursus, cenšas gan vājināt, gan
sašķelt Eiropas Savienības dalībvalstis tās atbalstā Ukrainai,”

norāda Kariņš, paužot pārliecību,
ka Krievijai šos mērķus neizdosies sasniegt, “ja spēsim vienoti
un solidāri pārvarēt grūtības”.
Valsts, pašvaldības un citi
virzās uz enerģijas taupīšanas
pasākumu ieviešanu apkures
sezonā, jo ir bažas par ierobežotu energoresursu pieejamību.
Arī Eiropas līmenī ir vienošanās
par gāzes patēriņa samazināšanu
vismaz par 15%, turklāt dažādus
taupības pasākumus ievieš arī
Eiropas Savienības dalībvalstu
valdības. Tikmēr ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs
paziņojis, ka naftas un gāzes

kompāniju dzīšanās pēc peļņas
Ukrainas kara izraisītās enerģētikas krīzes laikā ir amorāla. “Es
aicinu visas valdības aplikt ar
nodokļiem šo pārmērīgo peļņu
un izmantot iegūtos līdzekļus, lai
atbalstītu visapdraudētākos cilvēkus šajos grūtajos laikos,” teica
ANO ģenerālsekretārs. Gutērrešs
norādīja, ka četru pasaules lielāko naftas un gāzes kompāniju BP, “ExxonMobil”, “Chevron”
un “Shell” kopējā peļņa šā gada
pirmajā ceturksnī bija tuvu 100
miljardiem ASV dolāru, turklāt
tās guvušas milzīgu peļņu arī
otrajā ceturksnī.w

Netic gatavībai atsākt sarunas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Maskavas paziņojumi par gatavību
atsākt diplomātiskās sarunas ar
Kijivu par kara izbeigšanu neatbilst patiesībai, jo Krievija ik dienu ar raķetēm apšauda Ukrainas
pilsētas un ir nosūtījusi papildu
karaspēka vienības uz dienvidu
fronti, kur Ukrainas bruņotie
spēki veic pretuzbrukumus. Arī
Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro
Kuleba ir pārliecināts, ka Krievija
koncentrējas uz kara turpināšanu, nevis uz iespējamām miera
sarunām.

Kremļa preses sekretārs
Dmitrijs Peskovs gan šonedēļ
paziņoja, ka Krievija ir gatava
vienoties par miera sarunām
ar Ukrainu. Arī Vācijas bijušais
kanclers Gerhards Šrēders pēc
tikšanās ar Krievijas prezidentu
Vladimiru Putinu sacīja, ka Kremļa saimnieks vēlas sēsties pie sarunu galda ar Ukrainu. Tostarp
Zelenskis atklājis, ka viņš vēlas
runāt ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, lai pārliecinātu Pekinu
palīdzēt izbeigt Krievijas uzsākto
karu. Pēdējās dienās izskan
satraucoša informācija par

nestabilo drošības situāciju
Zaporižjas atomelektrostacijā, kas atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Amerikāņu
militārā domnīca “Kara izpētes
institūts” uzskata, ka Krievija Zaporižjas AES varētu izmantot, lai
pastiprinātu rietumvalstu bažas
par iespējamo kodolkatastrofu
Ukrainā, tādējādi mēģinot vājināt Rietumu vēlmi sniegt militāro
atbalstu Ukrainai. Krievijas karaspēks no atomstacijas teritorijas
ir apšaudījis Ukrainas armijas
pozīcijas, nostādot ukraiņus sarežģītas izvēles priekšā: vai nu

ļaut sevi apšaudīt, vai arī atbildēt
ar uguni, riskējot izraisīt postošu
kodolincidentu.
Ukrainas Jūras ostu administrācija apgalvo, ka Ukrainas ostās
pašlaik ir noenkurojušies 68 kuģi,
uz kuriem atrodas 1,2 miljardi
tonnu labības. Savukārt Odesas
apgabala militārā administrācija
paziņojusi, ka pirmo reizi kopš
Krievijas iebrukuma 24. februārī uz Ukrainu ir devies kuģis,
kuram būs jāuzņem eksportam
paredzētie graudi. Plānots, ka
Turcijai piederošais kuģis šodien
ieradīsies Černomorskas ostā. w

Atkarību no Krievijas izbeigs vēlāk Ratificē
Dānija izbeigs savu atkarību
no Krievijas gāzes vēlāk, nekā
bija plānojusi, jo Dānijas lielāko
gāzes atradni varēs sākt apgūt
ne agrāk kā 2023. gada beigās
vai 2024. gada sākumā – deviņus
mēnešus pēc plānotā termiņa.
Kompānija “TotalEnergies”, kurai
jāapgūst Tīras atradne, paziņoja,
ka kavēšanās iemesls ir situācija ar Covid-19, kuras dēļ kļuva
grūtāk saņemt strādniekus un

materiālus no Indonēzijas.
Tīras atradne nodrošināja 90% no Dānijas vajadzībām
pēc gāzes līdz tās slēgšanai
2019. gadā. Toreiz jūras dibena
nosēšanās dēļ vajadzēja papildus
nostiprināt astoņu jūras platformu pamatus. Ir gaidāms, ka pēc
šo darbu pabeigšanas Tīras
atradnē varēs iegūt 2,8 miljardus kubikmetru gāzes gadā.
Dānija 2021. gadā patērēja 2,15

miljardus kubikmetru gāzes, kas
bija 0,4% no Eiropas Savienības
gāzes patēriņa. Eiropas Komisija ir
paziņojusi, ka ES dalībvalstīm no
augusta līdz martam jāsamazina
gāzes patēriņš par 15%. Sākumā
šī mērķa izpilde būs brīvprātīga,
bet var kļūt par obligātu, ja Eiropas Komisija izsludinātu ārkārtas
situāciju enerģētikā. Vairākas ES
valstis ir iebildušas pret gāzes
patēriņa obligātu samazināšanu.w
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Uz Zemes centru

Čīles varas iestādes izmeklē noslēpumainu iegremdējumu ar diametru 25 metri,
kas parādījies kalnrūpniecības apgabalā valsts ziemeļos.
FOTO – AFP/LETA

uzņemšanu
ASV Senāts ratificējis Zviedrijas un Somijas uzņemšanu NATO,
pārliecinoši atbalstot Ziemeļatlantijas alianses paplašināšanos
pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Senāts nobalsoja par Zviedrijas
un Somijas uzņemšanu aliansē
ar 95 balsīm par un vienu pret,
vienam senatoram atturoties. ASV
tādējādi kļuva par 23. no 30 NATO
valstīm, kas līdz šim to ratificējusi.
Senāta līderis Čaks Šūmers sacīja,
ka šis balsojums ir signāls par
Rietumu vienotību pēc Krievijas 24. februārī sāktā kara
pret Ukrainu. “Tas ir būtiski
svarīgs un kā signāls Krievijai,
ka tā nevar iebiedēt Ameriku vai
Eiropu,” sacīja Šūmers. “Putins
ir mēģinājis izmantot savu karu
Ukrainā, lai sašķeltu Rietumus. Tā
vietā šodienas balsojums parāda,
ka mūsu alianse ir stiprāka nekā
jebkad.”
30 NATO dalībvalstu vēstnieki 5. jūlijā Briselē parakstīja
Zviedrijas un Somijas iestāšanās
protokolus, bet visām NATO dalībvalstīm ir jāratificē šie protokoli atbilstoši katras valsts
likumiem. To vēl nav paveikusi
Čehija, Grieķija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Turcija un Ungārija.w
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Ķīnas armija vakar izšāvusi

“vairākas klases “Tongfeng”
vadāmās raķetes” ūdeņos
uz ziemeļaustrumiem un
dienvidrietumiem no Taivānas.
Ķīna gaisa un jūras spēku
manevros izšāvusi kaujas munīciju,
kā tas iepriekš tika solīts Ķīnas
armijas austrumu pavēlniecības
paziņojumā par manevriem
sešos reģionos jūras ūdeņos ap
Taivānu laikā, kad ASV Kongresa
Pārstāvju palātas spīkere Nensija
Pelosi viesojās Taivānā. Manevri
turpināsies līdz svētdienai.

Spānijā karstums šogad jau

prasījis 2124 cilvēku dzīvību. Tas
ir gandrīz divas reizes vairāk nekā
2019. gadā un četras reizes vairāk
nekā pērn. Lielākā daļa nāves
gadījumu ir karstuma stresa sekas.
Tas var ietekmēt vairākus orgānus,
izraisot to mazspēju un sekojošu
nāvi. Šogad daudzviet Spānijā
karstums pārsniedza 44 grādus
pēc Celsija skalas. Ārsti iesaka
cilvēkiem šādos laika apstākļos
izvairīties no uzturēšanās saulē un
lietot daudz ūdens.

Vācijas valdība paziņojusi

par jauniem Covid-19 izplatības
ierobežošanas pasākumiem rudenī
un ziemā, valdībai prognozējot,
ka inficēšanās gadījumu skaits
aukstajos mēnešos atkal pieaugs.
Maskas lidmašīnās un tālsatiksmes
vilcienos un autobusos Vācijas
teritorijā būs obligātas no oktobra
līdz aprīļa sākumam. Prasība
par obligātu masku valkāšanu
un negatīva Covid-19 testa
uzrādīšanu būs saistoša slimnīcām,
aprūpes namiem un līdzīgām
institūcijām, kur atrodas lielākam
riskam pakļauti cilvēki. Citus
noteikumus ieviesīs 16 federālās
zemes atsevišķi atkarībā no vīrusa
izplatības reģionos. Ja inficēšanās
gadījumu skaits pieaugs, tādas
iestādes kā skolas, cietumi un
patvēruma meklētāju centri varēs
pieprasīt veikt regulārus testus.
Vakcinācijas kampaņa sāksies
rudenī ar jaunām vakcīnām. Kā
norādīja tieslietu ministrs Marko
Bušmans, īpašas pūles jāpieliek pie
tā, lai skolas saglabātu atvērtas.
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Gilberts Ziemeļamerikā
izveidoja pirmo angļu
koloniju, kas tagad ir
pazīstama kā Sentdžonsa
Ņūfaundlendā.

1930. Dzimis amerikāņu

astronauts Nīls Ārmstrongs.

1962. Dienvidāfrikas

Republikā apcietināts
Nelsons Mandela, kurš
ieslodzījumā atradās līdz
1990. gadam.

1963. Krievija, ASV

un Lielbritānija Maskavā
parakstīja vienošanos
par kodolizmēģinājumu
aizliegumu.
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