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ĪSUMĀ

17. augustā
1601. Dzimis franču 
matemātiķis Pjērs Fermā.

1903. Džozefs Pulicers 
nodibināja Pulicera balvu.

1970. PSRS palaida 
Veneras zondi “Venera-7”.

1982. Pirmais 
kompaktdisks publiski 
izlaists Vācijā.

1999. 7,4 ballu stipra 
zemestrīce skāra Turcijas 
pilsētu Izmitu; bojā gāja 
vairāk nekā 17 000 cilvēku, 
ap 44 000 ievainoti.

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

Haiti nedēļas nogalē notikušajā 
spēcīgajā zemestrīcē bojā gājušo 
skaits pārsniedzis 1200 un 
ievainoti vismaz 5700 cilvēku. 
Glābēji kopā ar brīvprātīgajiem 
turpina pārmeklēt ēku drupas, un 
viņiem izdevies izglābt daudzus 
izdzīvojušos. Sagrautas apmēram 
13 600 ēkas un nodarīti bojājumi 
apmēram 13 700 ēkām. Pēc 
ASV Ģeoloģijas dienesta datiem, 
zemestrīces stiprums bijis 7,2 
magnitūdas pēc Rihtera skalas. 
Tagad valstij tuvojas tropiskā 
vētra, kas varētu pastiprināt 
postījumus. 2010. gada janvārī 
7,0 magnitūdu zemestrīcē Haiti 
gāja bojā vairāk nekā 200 000 
cilvēku, kā arī tika nodarīti ļoti 
lieli postījumi.

Kanādas premjerministrs 
Džastins Trudo paziņojis, ka 
20. septembrī valstī notiks 
pirmstermiņa parlamenta 
vēlēšanas. Valdības vadītājs cer 
tajās iegūt lielāku savas partijas 
pārstāvniecību parlamentā un 
gūt atbalstu Covid-19 pandēmijas 
apkarošanas politikai. Liberāļu 
partiju pārstāvošais Trudo vada 
mazākuma valdību, kura ir 
atkarīga no citu partiju atbalsta, 
un tās darbību nopietni apgrūtina 
opozīcijas aktīvā darbība. 
Savukārt valsts iedzīvotāji 
samērā pozitīvi vērtē kabineta 
darbu un veiksmīgi īstenoto 
vakcinācijas kampaņu. Potēšanos 
pret Covid-19 līdz šim pabeiguši 
vairāk nekā 71% iedzīvotāju.

Krievijas opozīcijas līdera 
Alekseja Navaļnija preses 
sekretārei Kirai Jarmišai 
par karantīnas noteikumu 
pārkāpšanu tiesa piespriedusi 
18 mēnešus ilgus pārvietošanās 
ierobežojumus. Jarmiša, 
tāpat kā vairāki citi opozīcijas 
aktīvisti, tika apsūdzēta par 
aicinājumiem janvārī uz 
nesankcionētiem protestiem pret 
Navaļnija apcietināšanu pēc viņa 
atgriešanās no Vācijas. Jarmiša 
kopš februāra atradās mājas 
arestā. Saskaņā ar spriedumu 
viņai uz pusotru gadu liegts 
apmeklēt masu pasākumus un 
bez varasiestāžu atļaujas izbraukt 
no Maskavas.

Talibi sola veidot normālas attiecības
Afganistānas nākamā 

valdība ir ieinteresēta vei-
dot normālas attiecības ar 
pasaules sabiedrību un ga-
rantē drošību visiem Kabulā 
esošajiem diplomātiem, vakar 
pavēstīja nemiernieku kustī-
bas “Taleban” pārstāvis Alha-
nafi Vardaks. 

Viņš izteica pateicību Krie-
vijai, Turcijai un Ķīnai, ka tās no 
Afganistānas galvaspilsētas nav 
evakuējušas visus savus diplo-
mātus. Kabulas lidostā vakar tika 
pārtraukti komerciālie avioreisi, 
jo lidostā izcēlās haoss, vairākiem 
tūkstošiem afgāņu izejot lidlauka 
teritorijā un mēģinot ielauzties 
lidmašīnās.

Noslēdzoties ASV un citu 

ārvalstu militāro kontingentu 
izvešanai no Afganistānas, ta-
libi šomēnes izvērsa vispārēju 
uzbrukuma operāciju un īsā laikā 
savās rokās sagrābuši faktiski 
visu valsts teritoriju, bet svētdien 
viņu rokās krita arī Kabula. Afga-
nistānas prezidents Ašrafs Gani 
valsti atstāja.

Rietumvalstis steidz evakuēt 
no turienes gan savus pilsoņus, 
gan afgāņus, kas strādājuši kopā 
ar viņiem. ASV valsts sekretārs 
Entonijs Blinkens noraidījis re-
publikāņu izteiktās apsūdzības, 
ka atkārtojas 1975. gada notiku-
mi, kad amerikāņiem helikopte-
ros nācās evakuēt savus pilsoņus 
no toreizējās Dienvidvjetnamas 
galvaspilsētas Saigonas. Viņš ap-

stiprinājis ziņas, ka pirms vēst-
niecības pamešanas darbinieki 
iznīcinājuši dokumentus un citas 
lietas, bet norādījis, ka tas darīts 
“ļoti pārdomāti, kārtīgi un ka-
ravīru klātbūtnē rūpējoties par 
drošību”.

Blinkens aizstāvējis preziden-
ta Džo Baidena lēmumu izbeigt 
gandrīz 20 gadus ilgušo ASV mili-
tāro misiju Afganistānā, norādot, 
ka Baidenam saistījis rokas viņa 
priekšteča Donalda Trampa pērn 
noslēgtais miera līgums ar tali-
biem. Ja Baidens būtu atsaucis 
ASV spēku izvešanu, “mēs būtu 
atgriezušies pie kara ar talibiem”, 
izteicies valsts sekretārs.

Gan Latvijas, gan visas Eiro-
pas Savienības un NATO ietvaros 

jāraugās, kā šajos Afganistānai 
traģiskajos apstākļos palīdzēt 
vismaz tiem konkrētajiem afgā-
ņiem, kas savulaik ir palīdzējuši 
mums, vakar uzsvēra Valsts pre-
zidents Egils Levits. Viņš arī ak-
centēja, ka situācija Afganistānā 
liek principiāli pārdomāt NATO 
un rietumvalstu kopējo globālo 
stratēģiju.

Latvijas aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks lūdzis identificēt tos 
afgāņu pilsoņus, kuri palīdzējuši 
Latvijas misijai Afganistānā, un 
izskatīt iespēju tiem piešķirt pat-
vērumu. Pēc Pabrika teiktā, runa 
varēt būt par līdz 15 ģimenēm, 
kam Afganistānā, pie varas nākot 
islāmistu grupējumam “Taleban”, 
draud briesmas.w

Uzņēmums “RA Events”, 
kas Liepājā rīko Eiropas ral-
lija čempionāta posmu, saņē-
mis vēstuli no pasaules ralli-
ja čempionāta WRC rīkotāja 
“WRC Promoter”, kurā pausts 
ilgtermiņa sadarbības piedā-
vājums ar mērķi 2024. gadā 
Latvijā sarīkot WRC posmu. 
“RA Events” sācis sarunas ar Lat-
vijas valdību un nozares minis-
trijām, Latvijas reģionu pilsētām 
un novadiem, kā arī sadarbības 
partneriem, lai kopīgi izvērtē-
tu ieguvumus, ko sniegtu WRC 
posma uzņemšana Latvijā, kā 
arī lemtu par tehniskām un fi-
nansiālām iespējām sacensību 
sarīkošanai.

“WRC Promoter” norādījis 
jomas un veicamos priekšdar-
bus, ko nepieciešams izpildīt, lai 
turpinātu detalizētākas sarunas 
un noslēgtu ilgtermiņa vieno-
šanos, kas oficiāli apstiprinātu 

Latvijas iekļaušanu gan Eiropas, 
gan pasaules rallija čempionāta 
kalendārā.

“RA Events” direktors Rai-
monds Strokšs atzīmē, ka ar rū-
pīgu un mērķtiecīgu darbu var 
panākt to, ka Latvija tiek oficiāli 
uzņemta pasaules rallija čem-
pionāta saimē. Viņš arī uzsver, 
ka sacensību sarīkošanā būs 
nepieciešams palielināt valsts 
un pašvaldību un to pārvaldīto 
institūciju iesaisti un atbildību.

Latvija bija viena no sešām 
rezervistēm uz vietu 2021. gada 
WRC kalendārā gadījumā, ja 
kādu no posmiem atceltu Co-
vid-19 pandēmijas dēļ. Arī pērn 
bija sarunas par Liepājas ralli-
ja iespējamu iekļaušanu 2020. 
gada sezonas kalendārā, taču, 
saprotot, ka divu mēnešu laikā 
nebūs iespējams sarīkot WRC 
posmu, Latvijas puse šīs saistī-
bas neuzņēmās.w

Atkal cer uz WRC posmu
ASV tautas skaitīšanas rezul-

tāti liecina, ka kopējā ASV iedzī-
votāju rasu un etniskā daudz-
veidība ir palielinājusies, bet 
baltādaino amerikāņu īpatsvars 
pirmoreiz ir noslīdējis zem 60%. 
To amerikāņu skaits, kuri iden-
tificējas kā baltādainie, bet nav 
spāņvalodīgie amerikāņi, tagad 
veido aptuveni 58% iedzīvotāju. 
Tas ir ievērojams kritums kopš 
2010. gada, kad baltie ASV iedzī-
votāji veidoja 63,7% no kopējās 
populācijas. 

Kopējais iedzīvotāju skaits 
ASV pēdējā desmitgadē ir pie-
audzis par 7,4% un tagad sa-
sniedz 331 miljonu. Populācijas 
pieauguma temps gan ir lēnākais 
novērotais pēdējo 30 gadu laikā. 
Eksperti norāda, ka pārmaiņas 
valsts demogrāfiskajā profilā būs 
jūtamas arī ASV politikā. Tau-
tas skaitīšanā gūtā informācija 
tiks izmantota arī ASV Kongresa 
vēlēšanu apgabalu robežu pār-

zīmēšanai, un tas var ietekmēt 
vēlēšanu uzvarētāju.

Vēlēšanu apgabalu teritoriju 
noteikšanas kontrole 20 štatos 
ir republikāņu rokās, savukārt 
10 štatos tā pieder demokrā-
tiem, bet citur pārdalīšanu veic 
neatkarīgās grupas. Līdz ar to 
demokrātu pusē pastāv bažas, 
ka demogrāfiskās pārmaiņas 
varētu mudināt atsevišķus kon-
servatīvos politiķus stratēģiski 
veidot tādus vēlēšanu apgaba-
lus, kas ļautu saglabāt politisko 
varu.

Vēsturiski daudzu politiķu 
retorika ir stratēģiski mērķēta 
uz baltādaino vairākumu, kas ne-
reti attur etniskās minoritātes no 
dalības vēlēšanās. 2020. gadā pie 
urnām devās rekordliels ameri-
kāņu skaits, un afroamerikāņu 
vēlētāji tiek uzskatīti par kritiski 
svarīgo demogrāfisko grupu, kas 
palīdzēja izšķirt prezidenta vēlē-
šanu iznākumu.w

Balto amerikāņu īpatsvars sarūk

Gatava balotēties
Igaunijas prezidente Kersti 

Kaljulaida izteikusi gatavību 
balotēties šim amatam uz otro 
piecu gadu pilnvaru termiņu, so-
lot iestāties “gan par vājākajiem 
sabiedrības locekļiem, gan par 
līdztiesību un brīvībām”. Pre-
zidenta vēlēšanas Igaunijā 
paredzētas 30. augustā, bet 
pagaidām valdošajām partijām 
nav izdevies vienoties par oficiālu 
kandidātu, kurš varētu cerēt uz 
nepieciešamā deputātu skaita 
atbalstu.

Igaunijā prezidentu ievēl par-
laments, kurā ir 101 deputāts, 
un ievēlēšanai kandidātam ir 
nepieciešams iegūt vismaz di-
vas trešdaļas balsu. Ja neviens 
kandidāts nespēj iegūt nepiecie-
šamo vairākumu, tiek sasaukta 
elektoru kolēģija. Kaljulaida tika 
ievēlēta 2016. gada oktobrī kā 
parlamentā pārstāvēto partiju 
kompromisa kandidāte.w

Gabals no princeses Diānas un prinča Čārlza oficiālās kāzu kūkas 40 gadus pēc noti-
kuma izsolē pārdots par 2565 ASV dolāriem.

Kūka


