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1770. Angļu kapteinis 
Džeimss Kuks pasludinā-
ja Austrāliju par Anglijas 
īpašumu.

1939. Starp Vāciju 
un PSRS noslēgts 
neuzbrukšanas līgums jeb 
Molotova–Ribentropa pakts, 
kura slepenajos protokolos 
bija vienošanās par 
Austrumeiropas sadalīšanu 
ietekmes sfērās.

1966. “Lunar Orbiter 
1” uzņēma pirmos Zemes 
attēlus no Mēness orbītas.

1978. Dzimis amerikāņu 
basketbolists Kobe Braiants. 

1989. Aptuveni divi 
miljoni cilvēku sadevās rokās 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
izveidojot “Baltijas ceļu”.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvijā. Biedrības “4. maija 
deklarācijas klubs” iedibināto 
Valstiskuma balvu saņēmis 
mācītājs Juris Rubenis. Pirmā 
šāda balva tika pasniegta 
ceremonijā, kas norisinājās Rīgas 
pilī Latvijas Republikas faktiskās 
neatkarības atjaunošanas 30. 
gadadienas svinību laikā. Valsts 
prezidenta kancelejas pārstāve 
Justīne Deičmane informēja, 
ka Valstiskuma balvas mērķis 
ir veicināt sabiedrībā cieņu un 
izpratni par Latvijas valstiskumu, 
tā stiprināšanas sabiedrisko 
un politisko nozīmību katra 
iedzīvotāja dzīvē. Ar Valstiskuma 
balvu tiek izteikta atzinība 
personai, kura devusi un dod izcilu 
ieguldījumu Latvijas valstiskuma 
stiprināšanā.

Vācija kārtējo reizi pieprasījusi 
atbrīvot no ieslodzījuma Krievijas 
opozīcijas līderi Alekseju 
Navaļniju, Maskavā pēc sarunām 
ar Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu paziņoja Vācijas kanclere 
Angela Merkele. Cita Maskavas 
sarunu tēma bijusi situācija 
Afganistānā. Izsakoties par 
konfliktu Austrumukrainā, Merkele 
savukārt norādīja, ka ir svarīgi 
turpināt miera sarunas par tā 
noregulējumu. Sarunu sākumā 
kanclere uzsvēra, ka Vācijai un 
Krievijai, neraugoties uz viedokļu 
atšķirībām, ir jāuztur dialogs.

Krievijas Tieslietu ministrija 
mediju-ārvalstu aģentu sarakstā 
iekļāvusi neatkarīgo televīzijas 
kanālu “Doždj” un tīmekļa 
izdevumu “Važnije istorii”. 
Telekanāls “Doždj”, kas ir viena no 
ietekmīgākajām neatkarīgo ziņu un 
publicistikas platformām Krievijā, 
kur bieži tiek pausti Kremlim 
kritiski viedokļi, tika izveidots 
2010. gadā. Ārvalstu aģentu 
sarakstā iekļauta Latvijā reģistrētā 
juridiskā persona “IStories fonds”, 
kas publicē izdevumu “Važnije 
istorii”.  Šis izdevums specializējies 
pētnieciskajā žurnālistikā.

Tūkstoši joprojām cer izkļūt no valsts
Afganistānā pie Kabulas 

lidostas nedēļas nogalē turpi-
nāja pulcēties tūkstošiem af-
gāņu, kas, baidoties par savu 
drošību un nākotni islāma 
fundamentālistu kustības 
“Taliban” kontrolētā valstī, 
cerēja tikt kādā no evakuāci-
jas lidmašīnām. 

Pēdējo dienu laikā rietum-
valstis no Kabulas evakuējušas 
tūkstošiem savu pilsoņu, kā arī 
vietējos, kuri palīdzējuši sabied-
roto spēkiem. Nedēļas laikā kopš 
“Taliban” sagrāba Afganistānas 
galvaspilsētu, šādi evakuēti jau 

vairāk nekā 18 tūkstoši cilvēku. 
Daudziem afgāņiem gan nav at-
bilstošu dokumentu un vīzu, lai 
cerētu nokļūt rietumvalstīs.

ASV savus pilsoņus aicināju-
šas pašiem necensties braukt uz 
lidostu, brīdinot par iespējamiem 
drošības draudiem pie vārtiem. 
Viņi lidostā tiek nogādāti ar he-
likopteriem no netālu esošā vies-
nīcu kompleksa. ASV prezidents 
Džo Baidens apsolīja, ka no Af-
ganistānas evakuēs vietējos, kuri 
kara laikā palīdzējuši sabiedroto 
spēkiem.

ASV gaisa spēki paziņojuši, ka 

ar transporta lidmašīnu, kuras 
foto aplidojis visu pasauli, patie-
sībā no Kabulas lidostas izveduši 
vēl vairāk afgāņu bēgļu, nekā sā-
kotnēji domāts, tādējādi uzstādot 
jaunu aviopasažieru skaita rekor-
du. Sākotnēji tika ziņots, ka lidma-
šīnā C-17, kas no Kabulas izlidoja 
pagājušajā svētdienā, atradušies 
640 pasažieri, taču šajā skaitā nav 
tikuši iekļauti 183 bērni, kas sēdē-
juši pieaugušajiem klēpī. Tādējādi 
patiesībā ar šo reisu no Kabulas 
lidostas evakuēti 823 cilvēki, kas 
ir C-17 absolūtais rekords.

Kabulā sestdien ieradās viens 

no valstī varu pārņēmušā radikā-
lā grupējuma “Taliban” līderiem 
Abduls Gani Baradars, lai pieda-
lītos sarunās par jaunas valdības 
izveidošanu. Viņš pēc vairāk nekā 
desmit gadu prombūtnes pagāju-
šajā nedēļā atgriezās Afganistānā. 
Talibi apgalvo, ka vēlas izveidot 
“iekļaujošu” valdību, bet līdz šim 
nav paskaidrojuši, ko tas nozīmēs. 
Kabulā ieradušies arī citi ietekmī-
gi “Taliban” locekļi, piemēram, Ha-
lils Hakani. Viņš ir viens no ASV 
vismeklētākajiem teroristiem, par 
kura notveršanu ir izsludināta 5 
miljonu dolāru atlīdzība.w

Iezīmējas atšķirības 
ministru viedokļos

Neatkarības atbalstītāji  
nostiprina vairākumu

Saglabā amatu 
Latvijas Pašvaldību savienī-

bas 31. kongresā atkārtoti par 
LPS vadītāju ievēlēja līdzšinējo 
vadītāju Gintu Kaminski. Pēc ie-
vēlēšanas Kaminskis pauda, ka 
tikai kopā var paveikt būtiskas 
lietas. “Ja būs atbalsts no visiem, 
tad LPS viedokli varēs aizstāvēt 
sarunās ar Ministru prezidentu 
un ministrijām,” teica Kaminskis. 
Viņš uzsvēra, ka pašvaldības 
un to vadītāji ir tie, kas darīs 
visu, lai pašvaldības būtu sta-
bilas. LPS priekšsēdētāja viet-
nieki būs Jelgavas mērs Andris 
Rāviņš un Valkas mērs Vents 
Armands Krauklis.

Kaminski pirmo reizi LPS va-
dītāja amatā ievēlēja 2017. gadā. 
Līdz tam viņš ilgus gadus bija 
Auces pilsētas un novada pašval-
dības deputāts un domes priekš-
sēdētājs. Arī šogad Kaminskis 
kandidēja pašvaldību vēlēšanās, 
tika ievēlēts Dobeles domē, kur 
viņa pārstāvētais Latvijas Zem-
nieku savienības saraksts iegu-
va visvairāk vietu, taču pie varas 
pašvaldībā netika.w

Šajā aerofotogrāfijā iemūžinātas dejas pilsētas laukumā Ķīnas ziemeļaustrumu pilsē-
tā Šeņjaņā.

Dejas

Skotu Nacionālā partija (SNP) 
vienojusies par koalīciju ar za-
ļajiem, nostiprinot reģionālajā 
parlamentā Skotijas neatkarības 
atbalstītāju vairākumu pirms 
gaidāmās cīņas par Apvienotās 
Karalistes nākotni. SNP koalī-
cija ar zaļajiem, kas pirmo reizi 
Lielbritānijas vēsturē iekļuvu-
ši valdībā, vairos spiedienu uz 
britu premjerministru Borisu 
Džonsonu piekrist atkārtota re-
ferenduma rīkošanai par Skotijas 
neatkarību.

Skotijas premjerministre 
Nikola Stērdžena solījusi refe-
rendumu sarīkot līdz 2023. gada 
nogalei, un gadījumā, ja skoti 
nobalsos par izstāšanos no 
ūnijas ar Angliju un Velsu, tas 
Apvienotajai Karalistei būs 
smagākais trieciens kopš pa-
gājušā gadsimta sākuma, kad 

neatkarību izcīnīja īri.
Maijā SNP ceturto reizi pēc 

kārtas uzvarēja reģionālā par-
lamenta vēlēšanās, taču nacio-
nālistiem pietrūka vienas vietas, 
lai nodrošinātu sev absolūto vai-
rākumu starp 129 deputātiem. 
Taču zaļie, kuriem ir septiņas 
deputātu vietas, nodrošinās SNP 
vadītajai valdībai nepārprotamu 
vairākumu vēl viena referendu-
ma sarīkošanai nepieciešamo 
likumu pieņemšanai. Ja Skotijas 
parlaments apstiprinās likumu 
par referendumu, tas izraisīs tie-
šu konfliktu starp Edinburgu un 
Londonu. Lielbritānijas valdība 
uzstāj, ka jebkuram referendu-
mam ir nepieciešams Apvienotās 
Karalistes premjerministra ak-
cepts, bet Džonsons vairākkārt 
nepārprotami noraidījis atkārto-
tas nobalsošanas iespēju.w

Pie Latvijas robežas atstāta-
jiem cilvēkiem, kuri nāk no Balt-
krievijas puses, humānu apsvēru-
mu dēļ jāļauj atgriezties savā zemē 
caur Latviju, uzskata iekšlietu 
ministre Marija Golubeva. Latvija 
humānu apsvērumu dēļ, novērtējot 
apdraudējumu cilvēku veselībai un 
dzīvībai, ir ļāvusi 14 cilvēkiem no 
41 migranta grupas šķērsot robe-
žu, saņemt medicīnisko palīdzību 
un pagaidām uzturēties Latvijā.

Iekšlietu ministre turpina kon-
sultācijas ar Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu par to, kā nodro-
šināt pārējo pie Latvijas robe-
žas prettiesiski atstāto cilvēku 
veselību un dzīvību. Nopietna 
veselības apdraudējuma gadījumā 
šiem cilvēkiem ir jāļauj šķērsot ro-
bežu, uzsvērusi ministre. Golube-
vas ieskatā, kopumā atbildība par 
cilvēkiem uz tās robežas ar Latviju 

ir jāuzņemas Baltkrievijai, attie-
cīgi ANO Augstajam komisāram 
bēgļu jautājumos Filipo Grandi ir 
nekavējoties jāiesaistās šo saistību 
izpildes nodrošināšanā. 

Vienlaikus faktiski identisks, 
taču būtiskās niansēs atšķirīgs 
paziņojums tika izplatīts arī divu 
ministru – Golubevas un ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča – vārdā. 
Kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka 
Baltkrievijai jāuzņemas atbildība 
par cilvēkiem uz robežas un ANO 
ir jāiesaistās problēmas risināšanā, 
taču nav pausta nostāja, ka Lat-
vijai būtu jādod iespēja izmantot 
savu teritoriju, lai migranti varē-
tu atgriezties savā mītnes valstī.
Augusta pirmajā pusē robežsargi 
katru dienu konstatēja desmitiem 
cilvēku lielas nelegālo migrantu 
grupas, bet pēdējās dienās to vir-
zība pāri robežai esot pierimusi.w


