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1173. Sākās Pizas 
torņa celtniecība, 
kuras pabeigšanai bija 
nepieciešami divi gadsimti. 

1945. ASV nometa 
atombumbu uz Japānas 
pilsētu Nagasaki.

1965. Singapūra ieguva 
neatkarību no Malaizijas.

1969. Masu slepkava 
Čārlzs Mensons un viņa 
sekotāji kinorežisora 
Romāna Polaņska 
Beverlihilzas mājā brutāli 
nogalināja viņa sievu aktrisi 
Šeronu Teitu un vēl četrus 
cilvēkus. 

1978. Dzimusi franču 
aktrise Odrija Totū. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Grieķija. Savvaļas 
ugunsgrēki, kas plosās Atēnu 
apkārtnē, gaisa kvalitāti 
galvaspilsētā padarījuši tik sliktu, 
ka pašvaldība dūmu dēļ sestdien 
ieteikusi iedzīvotājiem neatstāt 
mājas. Pilsētā no debesīm krīt 
pelni un gaisā jūtama dūmu 
smaka. Daudzviet Grieķijā plosās 
savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ no 
dzīvesvietām evakuēti tūkstošiem 
cilvēku.

Afganistānas ziemeļu 
provinces Džavzdžanas 
galvaspilsētu Šeberganu 
un Saripulu ieņēmuši talibu 
kaujinieki, tādējādi atgūstot 
arvien jaunas teritorijas pēc 
sabiedroto spēku aiziešanas. 
Apdraudētas ir arī citas kopumā 
34 Afganistānas provinču 
galvaspilsētas, no kurām  
vairākās jau tagad ir lieli 
iedzīvotāju upuri. ASV un 
Lielbritānija aicina savus 
pilsoņus steidzami pamest 
valsti, jo drošības situācija 
strauji pasliktinās. Amerika ir 
gatava maksāt pārcelšanās 
kompensāciju, ja cilvēki paši 
uzreiz to nevarētu atļauties. 
Pieaug bažas par Afganistānas 
ieslīgšanu iznīcinošā pilsoņkarā.

ASV prezidents Džo Baidens 
piedāvājis politisko patvērumu 
visiem Honkongas pilsoņiem, 
kas pašlaik atrodas Savienotajās 
Valstīs. Gaidāms, ka šis lēmums 
vēl vairāk sarežģīs saspringtās 
ASV un Ķīnas attiecības. Baltā 
nama saimnieks uzsvēris, ka 
tādējādi ASV vērš uzmanību uz 
Honkongas tiesību un brīvību 
sagraušanu, ko īstenojusi Ķīnas 
komunistiskā valdība. Baidens 
vērsa uzmanību uz vairāk nekā 
simt Honkongas aktīvistu un 
politiķu arestēšanu, kā arī 
vairāk nekā desmit tūkstošu 
iedzīvotāju aizturēšanu protestos. 
Honkongas demokrātiskie līderi 
pašlaik vai nu devušies trimdā, 
vai tiek tiesāti pēc jaunpieņemta 
un ļoti pretrunīgi vērtēta 
nacionālās drošības likuma. 

Sestdien uz Latvijas robe-
žas aizturēti 38 trešo valstu 
pilsoņi, kas centušies nelegāli 
šķērsot valsts robežu.

Valsts robežu nelikumīgi 
šķērsojušās personas aizturētas 
“Imigrācijas likumā” noteiktajā 
kārtībā un ievietotas Aizturēto 
ārzemnieku izmitināšanas cen
tros. Valsts robežsardzes pār
stāve majore Kristīne Pētersone 
norādīja, ka nelegālie imigranti 
lielākoties ir Irākas pilsoņi. Kopš 
gada sākuma uz Latvijas un Balt
krievijas robežas aizturēti jau 98 
nelegālie imigranti. Iekšlietu mi
nistre Marija Golubeva norādīja, 
ka nelegālo imigrantu skaits nav 
sasniedzis slieksni, lai izsludinā
tu ārkārtas situāciju pierobežā. 

Tomēr viņa devusi uzdevumu 
Robežsardzes priekšniekam sa
gatavot priekšlikumus, kā izvai
rīties no nelegālajiem robežas 
šķērsotājiem.

“Es uzskatu, ka mums būtu 
jāpieņem lēmums Ministru kabi
neta līmenī par to, ko tieši no šiem 
robežsardzes priekšlikumiem mēs 
varam realizēt, un kādi normatī
vie akti, iespējams, būtu, jāgroza, 
lai to pieļautu,” stāstīja Golubeva. 
Vērtējot situāciju Lietuvā, kā arī 
ņemot vērā pieaugošos riskus uz 
Latvijas un Baltkrievijas robežas, 
jau iepriekš bija ieviesta pastipri
nāta robežas uzraudzība un mo
bilizēti Valsts robežsardzes un 
armijas resursi zaļās robežas uz
raudzībai. Tāpat atbalstu sniedz 

četri Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūras “Frontex” 
eksperti. Latvija pasteidzinās 
Latvijas un Baltkrievijas robe
žas infrastruktūras izbūvi un 
piesaistīs papildus armijas spē
kus tās drošībai. Uz nenoteiktu 
laiku pārtraukti pasažieru avio
reisi no Irākas uz Minsku un uz 
Baltkrievijas galvaspilsētu atļauts 
doties tikai tukšām lidmašīnām, 
lai nogādātu mājās Irākas pil
soņus, pavēstījusi Irākas Civilās 
aviācijas pārvalde. Lietuvu pirmo 
no Baltijas valstīm skāra migran
tu krīze, kad simtiem imigrantu, 
pārsvarā no Irākas, centās ne
legāli iekļūt mūsu kaimiņvalstī. 
Lietuvas amatpersonas uzskata, 
ka Baltkrievijas režīms apzināti 

veicina migrantu plūsmu pāri abu 
valstu robežai, jo Lietuva atbalsta 
Baltkrievijas demokrātisko opo
zīciju un ir sniegusi patvērumu 
tās līderei Svjatlanai Cihanouskai. 
Eiropas Savienība iesaistījās sa
runās ar Bagdādi par to, lai Irākā 
atgrieztos šīs valsts pilsoņi, kas 
nelegāli ieradušies Lietuvā, šķēr
sojot Baltkrievijas robežu, un lai 
tiktu samazināts avioreisu skaits 
no Irākas uz Minsku. Igaunijas 
Policijas un robežsardzes depar
taments pastiprinās kontroli pie 
robežas ar Latviju un ostās, lai 
novērstu, ka robežu šķērso nele
gālie migranti. “Taču šobrīd mig
rācijas spiediena uz Igauniju nav,” 
teica Igaunijas iekšlietu ministrs 
Kristians Jāni.w

Krievija oficiāli aizliegusi 
Kremļa kritiķa Alekseja Navaļ
nija politiskās organizācijas. Jū
nijā Maskavas tiesa apmierināja 
prokuratūras prasību atzīt par 
ekstrēmistiskām organizācijām 
un aizliegt Korupcijas apkaroša
nas fondu, Pilsoņu tiesību aiz
sardzības fondu un sabiedrisko 
kustību “Navaļnija štābi”. Tagad 
Tieslietu ministrija iekļāva tās 
aizliegto organizāciju sarak
stā. Prokuratūra uzskata, ka 
Navaļnija kontrolētās orga-
nizācijas koordinē ārvalstu 
centri, kas veic destruktīvas 
darbības pret Krieviju.

Bet Maskavas tiesa opozīcijas 
līdera brālim Oļegam piespriedusi 
nosacītu viena gada cietumsodu, 
atzīstot viņu par vainīgu kūdīša
nā uz sanitāri epidemioloģisko 
normu pārkāpšanu Maskavā 
23. janvāra protesta akcijas gai
tā. Tā dēvētajā “sanitārajā lietā” 
Maskavas tiesa arī citiem Navaļ
ņija līdzgaitniekiem piesprieda 
brīvības ierobežošanu.w

Berlīnē uz slēgtās Tēgeles lidostas skrejceļa notikušas “Brīvības pusdienas”. 
Galdiņi bija izvietoti tā, lai veidotu uzrakstu “Berlīne mīl tevi”.

Pusdienas

Lietuvas valdība vienojās no 
septembra vidus ieviest stingrā
kus ierobežojumus tiem, kas nav 
vakcinējušies pret Covid19, nav 
to pārslimojuši vai nevar uzrādīt 
negatīvu testu. Piemēram, plā
nots, ka bez Covid19 sertifikāta 
nevarēs izmantot sabiedrisko 
transportu. Lietuvas valdība 
pirms rudens cenšas panākt lie
lāku vakcinācijas aptveri.

No 13. septembra tikai ar 
Covid19 sertifikātu jeb, kā to 
dēvē Lietuvā, “iespēju pasi” va
rēs apmeklēt kafejnīcas, bārus, 
restorānus. Bez apliecinoša 
dokumenta par vakcināciju, 
pārslimošanu vai negatīvu 

testu varēs iepirkties tikai 
nelielos veikalos, bet ne lielajos 
tirdzniecības centros (izņemot, 
ja veikalam ir atsevišķa ieeja no 
āra). Tiem, kas vēl nav potējušies, 
būs vairāk nekā mēnesis laika, 
lai to izdarītu. Valdība plāno, ka 
“iespēju pase” būs nepieciešama 
arī sabiedriskā transporta izman
tošanai. 

Oficiālu lēmumu par priekš
rocībām vakcinētajiem un ierobe
žojumiem nepotētajiem valdība 
gan vēl nav pieņēmusi, to plānots 
darīt šonedēļ. Tāpat kā daudzviet 
Eiropā un pasaulē, arī Lietuvā li
pīgākā delta varianta dēļ atkal 
sākusi augt Covid19 izplatība.w

Polijā tiks likvidēta tiesnešu 
Disciplinārlietu palāta, un līdz ar 
to varētu tikt atrisināts konflikts 
ar Eiropas Savienību, kas uzska
ta, ka šī palāta apdraud tieslietu 
sistēmas neatkarību, paziņojis 
Polijas vicepremjers un valdošās 
konservatīvās partijas “Likums 
un taisnīgums” līderis Jaroslavs 
Kačiņskis. “Mēs likvidēsim 
Disciplinārlietu palātu tās 
pašreizējā veidā, un līdz ar 
to arī izzudīs šis strīdus jau-
tājums starp Poliju un ES,” in
tervijā, ko publicējusi Polijas ziņu 
aģentūra PAP, sacījis Kačiņskis.

ES Tiesa jūlijā lika Polijai aptu
rēt visas Disciplinārlietu palātas 

aktivitātes un norādīja, ka tieslietu 
sistēmas reformas centrālā daļa 
neatbilst ES tiesību aktiem. Drīz 
pēc tam Polijas Konstitucionālā 
tiesa nosprieda, ka šis ES Tiesas 
rīkojums attiecībā uz nacionālo 
tieslietu sistēmu un konstitūci
ju nav saistošs. Tomēr Kačiņskis 
intervijā PAP apgalvoja, ka lēmu
mu likvidēt 2017. gadā izveidoto 
Disciplinārlietu palātu pieņēmu
si Polijas Tieslietu ministrija vēl 
pirms ES Tiesas sprieduma paslu
dināšanas. Kačiņskis arī uzsvēra, 
ka neatzīst ES Tiesas lēmumu un 
ka ES Tiesa pārkāpusi savas piln
varas, iejaucoties jautājumos, kas 
suverēnai valstij jārisina pašai.w

Migranti mēģina iekļūt arī Latvijā

Likvidēs tiesnešu 
Disciplinārlietu palātu

Lietuvas valdība 
plāno ierobežojumus

Aizliedz un notiesā


