
Patlaban izbūvēts aptuveni 
pusotrs kilometrs pastāvīgā žoga 
uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, 
vakar valdības sēdē informēja 
iekšlietu ministrs Kristaps Ek-
lons (AP).

Tāpat daudzu kilometru ga-
rumā ir jau ierīkoti žoga stabiņi 
un turpinās montāža.

Eklons nenoliedza, ka atse-
višķās vietās ir novirzes no 
projekta, taču tas neietekmē 
galatermiņus.

VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” (VNĪ) pārstāve Dace 
Plotniece ministrus informēja, 
ka aktīvi būvdarbi notiek 28 
kilometru garumā, taču žogs 
ir tikai viens no robežas infra-

struktūras elementiem.
Būvnieku ātrums žoga izbūvē 

ir viens kilometrs nedēļā. Maksi-
mālu tempu piebremzē atsavinā-
šanas un atmežošanas kavējumi.

“Gan Lietuvā, gan Polijā žoga 
izbūve tika veikta klajā laukā 
vai vietās, kur bija pamats žoga 
būvniecībai, savukārt situācija uz 
Latvijas-Baltkrievijas robežas ir 
ļoti sarežģīta, jo zeme ir pārmitri-
nāta, daudzviet platību klāj meži 
un purvi, tāpēc mums, atšķirī-
bā no Lietuvas vai Polijas, bija 
jāveic pamatīgi sagatavošanās 
darbi pirms žoga izbūves. Darbi 
rit uz priekšu aktīvi un pēc plā-
na,” pagājušajā nedēļā norādījis 
iekšlietu ministrs.w

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
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1920. Detroitas 
radiostacija “8MK” 
pārraidīja pirmo radio ziņu 
programmu.

1924. Dzimis rakstnieks 
Egons Līvs (Egons 
Gūtmanis).

1939. Nacistiskā 
Vācija sarīkoja iestudētu 
uzbrukumu Gleivicas 
radiostacijai, pēc tam 
izmantojot to par 
ieganstu nākamās dienas 
uzbrukumam Polijai, 
kas Eiropā aizsāka Otro 
pasaules karu.

1997. Autoavārijā  
Parīzē gāja bojā 
Lielbritānijas princese 
Diāna un viņas draugs Dodi 
al Fajeds.

2006. Norvēģijas policija 
atguva divus gadus iepriekš 
no Oslo muzeja nolaupīto 
Edvarda Munka gleznu 
“Kliedziens”.
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Nacionālo interešu objekta statuss 
piešķirts Skultes terminālim

Ministru kabinets vakar vie-
nojies piešķirt nacionālo interešu 
objekta statusu Skultes sašķidri-
nātās dabasgāzes (LNG) terminā-
lim pie Saulkrastiem, žurnālis-
tiem pēc lēmuma pieņemšanas 
pavēstīja Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV).

Paredzēts, ka Ekonomikas 
ministrija (EM) līdz 20. septem-
brim iesniegs valdībā likumpro-
jektu nacionālā interešu objekta 
statusa noteikšanai Skultes LNG 
terminālim.

Ekonomikas ministre Ilze In-
driksone (NA) preses konferencē 
atzīmēja, ka nacionālo interešu 
objekta statusa piešķiršana 
projektam nozīmēs vienkār-
šotas un ātrākas administra-

tīvās procedūras gan būv-
niecības, gan projektēšanas 
procesā. Indriksone paredz, ka 
projektu varētu īstenot līdz 2024. 
gada rudens sezonai. Vaicāta, vai 
agrāku lēmumu gadījumā termi-
nālis nevarētu sākt funkcionēt 
jau 2023./2024. gada apkures se-
zonā, ministre skaidroja, ka šāda 
veida lēmumi ir jāpieņem ar lielu 
atbildību un tiem nepieciešams 
padziļināts izvērtējums, kāds 
veikts šobrīd.

Vienlaikus politiķe arī pa-
skaidroja, ka tad, ja Skultes ter-
mināļa projekta attīstītājs būtu 
laicīgāk veicis ietekmes uz vidi 
novērtējumu, LNG terminālis 
potenciāli darbību varētu sākt 
agrāk.

Ekonomikas ministre skaidro-
ja, ka otrdienas valdības lēmums 
piešķirt nacionālo interešu ob-
jekta statusu tikai “Skulte LNG 
Terminal” plānotajam projektam 
bijis saistīts ar drošības dienestu 
ieteikumiem, par kuriem konkrē-
tāk gan ministre neizteicās. Reizē 
Indriksone pauda, ka arī Rīgas 
Kundziņsalas LNG termināļa pro-
jektu var turpināt īstenot.

Satversmes aizsardzības 
biroja (SAB) pārstāve komuni-
kācijas jautājumos Ieva Dzelme-
Romanovska aģentūrai LETA 
norādīja, ka birojs nav ieteicis 
valdībai atbalstīt vienu vai 
otru projektu. Birojs, vadoties 
pēc EM pieprasījuma, atbilstoši 
savai kompetencei sniedza at-

zinumu par abiem projektiem. 
Izvēle, kuru projektu atbalstīt, 
ir politisks lēmums, ko pieņēma 
valdība, balstoties uz EM ziņo-
jumu, norādīja SAB pārstāve. 
Detalizētāku komentāru birojā 
nesniedza, jo SAB korespondence 
ar EM ir klasificēta.

Indriksonei preses konferencē 
arī tika vaicāts, vai Saeima spēs 
pieņemt lēmumu par nacionā-
lā interešu objekta noteikšanu 
Skultes LNG terminālim jau šajā 
sasaukumā, uz ko politiķe atbil-
dēja apstiprinoši.

Vienlaikus Indriksone atzī-
mēja, ka, ja izvērtējumā noskaid-
rosies, ka projekts ir rentabls un 
dzīvotspējīgs, valsts garantijas 
tam nebūs nepieciešamas.w

Izbūvēts pusotrs 
kilometrs žoga 

Ukraina iznīcinājusi kārtējo 
pārceltuvi pār Dņepru

Vairāk naudas 
brīvpusdienām

Valdība vakar atbalstīja finan-
sējuma palielināšanu 1.–4. klašu 
skolēnu brīvpusdienām, nosakot, 
ka no 1. septembra finansējums 
viena bērna ēdināšanai dienā 
sasniegs 2,15 eiro līdzšinējo 1,42 
eiro vietā. Pusi no šīs summas 
sedz valsts, pusi – pašvaldība.

Izglītības un zinātnes ministre 
Anita Muižniece (K) skaidro, ka 
līdz šim spēkā esošā summa bija 
nepietiekama. No valsts budžeta 
2022. gadam papildus nepiecie-
šams 2,1 miljons eiro. 

Atbilstoši valdības notei-
kumiem ministrija veic finanšu 
līdzekļu ieturējumu tām pašval-
dībām, kuru iesniegtajos pār-
skatos par iepriekšējo kalendāro 
gadu ir uzrādīts finanšu līdzekļu 
atlikums.w

Nīderlandes nacionālais 
dzelzceļa uzņēmums “NS” 
vakar atcēlis gandrīz visus 
vilcienu reisus, jo darbinieki rīko 
streiku, pieprasot atalgojuma 
palielināšanu. Tāpat streikā 
darbinieki pieprasa aizpildīt 
darbavietas, kas joprojām 
ir brīvas pēc koronavīrusa 
pandēmijas izraisītās krīzes. 
Arodbiedrības pieprasa, lai 
darbinieku algu pieaugums 
saskanētu ar inflāciju, kas šobrīd 
Nīderlandē pirmo reizi kopš 20. 
gadsimta 70. gadiem pārsniegusi 
10%. Tikmēr “NS” piedāvājis 
darbinieku algas 30 mēnešos 
palielināt par 8%.

Irāna nosūtījusi Krievijai 
pirmos kaujas bezpilota 
lidaparātus izmantošanai 
karā Ukrainā, bet Krievijas 
militārpersonas saskārušās ar 
daudzām problēmām to darbībā, 
pirmdien ziņo laikraksts “The 
Washington Post”. Laikraksts 
vēsta, ka runa ir par vismaz 
divu veidu kaujas bezpilota 
lidaparātiem “Mohajer-6” un 
“Shahed”, kas ir paredzēti, lai 
šautu uz radaru sistēmām, 
artilērijas iekārtām un citām 
militārām iekārtām.

Irākas galvaspilsētas 
Bagdādes nocietinātajā Zaļajā 
zonā, kur atrodas valdības 
institūcijas un vēstniecības, 
pirmdien un otrdien sadursmēs 
nogalināti 23 ietekmīgā šiītu 
garīdznieka Moktada Sadra 
atbalstītāji, bet vismaz 380 
protestētāji ievainoti, vēsta 
mediķi. Nekārtības pirmdien 
Bagdādē aizsākās pēc Sadra 
paziņojuma, ka viņš aizejot no 
politikas.

Ganēša Čaturti svētku laikā hinduistiem ir iespēja iegādāties dievības Ganēša ie-
spaidīga izmēra statujas. Ņemot vērā to, ka vidējā dzīvojamā platība Indijas pilsētās ir 
47 m², tādu pieminekli uzstādīt savā miteklī droši vien nevar atļauties kurš katrs ticīgais.
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Ukrainas armija iznīcinājusi 
krievu pārceltuvi pār Dņepru pie 
Ļvoves ciema Hersonas apgabala 
Berislavas rajonā, otrdien ziņo-
ja Ukrainas armijas operatīvais 
štābs “Dienvidi”. Iznīcinātas arī 
30 pretinieka tehnikas vienības.

Tāpat iznīcinātas trīs munī-
cijas noliktavas Berislavas, Viso-
kopiļas un Antonivkas rajonos un 
likvidēti vismaz 82 iebrucēji.

Pirmdien Ukrainas armijas 
operatīvā grupa “Kahovka” pa-
ziņoja, ka iznīcināti faktiski visi 
lielākie tilti Hersonas apkārtnē un 
vairākās vietās pārrauta krievu 
pirmā aizsardzības līnija.

Ukrainas prezidents Vo-
lodimirs Zelenskis pirmdien 
savā vakara uzrunā paziņo-
ja, ka Krievijas karavīriem ir 

laiks bēgt prom no Ukrainas.
Tiek ziņots, ka Ukrainas Bru-

ņotie spēki ir sākuši uzbrukuma 
operācijas daudzos virzienos Uk-
rainas dienvidos un Hersonas ap-
gabalā pārrāvuši Krievijas spēku 
pirmo aizsardzības līniju. 

Zelenskis savā uzrunā paziņo-
ja, ka Ukraina atgūs visas Krievi-
jas okupētās teritorijas: Harkivas, 
Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas, 
Hersonas apgabalu daļas, Krimu 
un visu Melnās jūras un Azovas 
jūras akvatoriju.

“No Čūsku salas līdz Ker-
čas šaurumam. Tas notiks. Tas 
ir mūsu. Un, kā to saprot mūsu 
sabiedrība, es gribu, lai to sapras-
tu arī okupanti. Viņiem nebūs 
vietas uz ukraiņu zemes,” sacīja 
Zelenskis.w


