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1871. Dzimis amerikāņu 
rakstnieks Teodors Dreizers.

1883. Indonēzijā Kra-
katau vulkāna izvirdums 
iznīcināja 165 pilsētas un 
ciematus un atņēma dzīvību 
vismaz 36 417 cilvēkiem. 

1920. Argentīnas radio 
sāka regulāras pārraides 
no Buenosairesas. Tā tiek 
uzskatīta par pasaulē pirmo 
sabiedrisko radiostaciju. 

1928. Sešdesmit nācijas 
parakstīja tā dēvēto Keloga-
Briāna paktu, kas aizliedz 
karu kā nacionālās politikas 
instrumentu. 

1967. Savās mājās Lon-
donā miris atrasts bijušais 
“The Beatles” menedžeris 
Braiens Epsteins. 
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Ukrainas dienvidu pilsētā 
Odesā atklāti vairāk nekā divdesmit 
Staļina terora upuru masu kapi, 
kuros apbedīti vismaz 5000 līdz 
8000 cilvēku. Šie cilvēki nogalināti 
pagājušā gadsimta 30. gados pa-
domju Iekšlietu tautas komisariāta 
īstenotajās represijās. Masu kapi 
uzieti, veicot izpētes darbus sais-
tībā ar plāniem paplašināt lidostu. 
Masu kapi šajā apkārtnē atrasti arī 
agrāk. Domājams, identificēt upu-
rus nebūs iespējams, jo dokumenti 
glabājas Maskavā un Krievija tiem 
ir noteikusi slepenības statusu. 
Staļina režīma represiju laikā tika 
nogalināti vai ieslodzīti vairāki simti 
tūkstošu Ukrainas iedzīvotāju.

Afganistānā varu pārņēmusī 
radikālo islāmistu kustība “Taliban” 
un Pandžšīras provinces, kas ir vienī-
gā talibiem nepakļautā province, aiz-
stāvji vienojušies nesākt uzbrukumus 
līdz nākamajām sarunām, pavēstīja 
Afganistānas parlamenta spīke-
ra vietnieks Muhammads Alams 
Ezidjars. Sarunas notikušas Parvā-
nas provinces galvaspilsētā Čārīkārā. 
Nākamās sarunu kārtas datumu 
pretējo pušu vadība saskaņos vēlāk. 
Kopš augusta sākuma talibi veikuši 
vairākus mēģinājumus triecienā ie-
ņemt Pandžšīras ieleju no Baglānas 
provinces Andarobas ielejas puses, 
tomēr, ciešot smagus zaudējumus, 
atkāpušies sākotnējās pozīcijās un 
bijuši spiesti sākt sarunas.

Baltkrievu rakstnieku savie-
nība kļuvusi par kārtējo nevalstisko 
organizāciju, ko vēlas likvidēt valsts 
autoritārā vadītāja Aleksandra 
Lukašenko režīms. Baltkrievu 
opozicionāri ir pārliecināti, ka Lu-
kašenko mērķis ir apklusināt visus, 
kuri ir izteikušies pret viņa režīma 
pastrādātajām zvērībām. Baltkrie-
vu rakstnieku savienība ir valstī ve-
cākā radošo darbinieku organizāci-
ja. Pērn tā atklātā vēstulē nosodīja 
varasiestāžu brutālo vēršanos pret 
pilsoņiem, kuri piedalījās protestos 
pret augustā notikušo prezidenta 
vēlēšanu rezultātu viltošanu.

Imigrantu lietās pagaidu noregulējums
Eiropas Cilvēktiesību tiesa 

(ECT) izdevusi pagaidu nore-
gulējumu prasībās pret Poliju 
un Latviju, ko izvirzījušas di-
vas nelegālo imigrantu gru-
pas, kas mēģinājušas iekļūt 
Eiropas Savienībā no Balt-
krievijas. Pagaidu noregulē-
jums būs spēkā trīs nedēļas 
līdz 15. septembrim. 

Tiesa, neņemot vērā nekā-
dus pienākumus, kas saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām būtu 
jāuzņemas Baltkrievijai, uzdevusi 
Polijas un Latvijas varasiestādēm 
visus prasītājus nodrošināt ar 
pārtiku, ūdeni, apģērbu, atbil-
stošu medicīnisko aprūpi un, ja 
iespējams, ar pagaidu pajumti, 
teikts ECT izplatītajā paziņojumā. 
Tajā pašā laikā tiesa uzsvērusi, ka 

šis lēmums nenozīmē, ka Polijai 
un Latvijai prasītāji būtu jāielaiž 
savā teritorijā.

Tiesa arī norādījusi, ka val-
stīm saskaņā ar vispārēji pieņem-
tajām starptautiskajām tiesībām 
un to pienākumiem, kas izriet no 
līgumiem, tostarp no Eiropas Cil-
vēktiesību konvencijas, ir tiesības 
kontrolēt savas robežas, ārvalst-
nieku uzturēšanos to teritorijā 
un viņu izraidīšanu. Lietā pret 
Poliju prasītāji ir 32 Afganistānas 
pilsoņi, bet ar prasību pret Latviju 
vērsies 41 kurdu izcelsmes Irākas 
pilsonis, kas iestrēguši uz robežas 
attiecīgi starp Poliju un Baltkrie-
viju un Latviju un Baltkrieviju.

Komentējot ECT lēmumu, 
Latvijas iekšlietu ministre Ma-
rija Golubeva uzsvēra, ka Latvija 

jau tagad darbojas atbilstoši ECT 
piedāvātajam pagaidu noregu-
lējumam. Golubeva uzsvēra, ka 
sadarbībā ar nevalstiskajām or-
ganizācijām Valsts robežsardze 
sniedz nepieciešamo pārtiku, 
apģērbu, medicīnisko palīdzību 
Baltkrievijas teritorijā uz robežas 
nonākušajiem. “Situācija uz ro-
bežas ir saspringta. Atturēto ne-
likumīgo robežšķērsotāju skaits 
atkal sāk pieaugt,” vakar sociā-
lajos tīklos rakstīja Golubeva. 
Tāpat viņa sacīja, ka arī Eiropas 
Komisija stingri noraida mēģi-
nājumus manipulēt ar cilvēkiem 
politisku mērķu sasniegšanai, tos 
vervējot, organizējot un uzkūdot 
uz nelikumīgu robežšķērsošanu.

Otrdien, pie Latvijas un Balt-
krievijas robežas ierodoties Apvie-

noto Nāciju Organizācijas Bēgļu 
aģentūrai, atklāts, ka no neapdzī-
votās teritorijas bija nozuduši visi 
83 patvēruma meklētāji, atklāja 
brīvprātīgās palīdzības kustības 
“Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvis 
Egils Grasmanis. Viņš sacīja, ka 
83 patvēruma meklētājiem tika 
iegādāta pārtika, bet 24. augus-
tā Valsts robežsardze ziņoja par 
pārtikas piegādes pārtraukšanu, 
jo vairs nebija, kam šo pārtiku 
piegādāt. Palīdzības kustības 
pārstāvis atzina, ka 23. augusta 
vakarā pārtrūka arī komunikācija 
ar patvēruma meklētājiem. Viņš 
pauda bažas un satraukumu, ka 
Valsts robežsardze nevarēja pa-
skaidrot, kā četrās lokācijās pa-
tvēruma meklētāju grupas vien-
laicīgi nozudušas no robežas.w

Sociālajiem tīkliem 
piespriež naudassodus

Atbalsta obligāto vakcināciju 
Saeimas deputātiem

Salīdzina ar nometni
Krievijas opozicionārs Aleksejs 

Navaļnijs savā pirmajā intervijā no 
cietuma laikrakstam “The New 
York Times” salīdzinājis savu ie-
slodzījuma vietu ar Ķīnas darba 
nometni, piebilstot, ka ir spiests 
astoņas stundas dienā skatīties 
valsts televīziju. Navaļnijs sacījis, 
ka smagā darba laiki padomju gu-
lagos ir beigušies, tagad to aizstāj 
“psiholoģiskā vardarbība” – sma-
dzeņu skalošana un propaganda. 
Viņš norādījis, ka ieslodzījuma vie-
ta ir kaut kas līdzīgs ķīniešu darba 
nometnei, kur visi soļo rindā un 
kur visur ir izkārtas videokameras, 
pastāvot nepārtrauktai kontrolei. 

Sargi neļaujot nedz rakstīt, 
nedz lasīt un modinot ieslodzītos, 
kad tie iemieg. Viņš gan joprojām 
saglabā optimismu par to, ka 
agrāk vai vēlāk Vladimira Pu-
tina režīms beigsies un Krievija 
pāries uz demokrātisku, eiropeisku 
attīstības ceļu, jo to vēlas cilvēki. 
Navaļnijam piespriests divarpus 
gadu ilgs cietumsods par viņam 
2014. gadā piespriestā nosacītā 
soda noteikumu pārkāpšanu.w

Krievija piemērojusi interneta 
gigantiem “Facebook”, “Twitter” 
un “WhatsApp” naudassodus 
par Krievijas lietotāju datu ne-
uzglabāšanu vietējos serveros, 
paziņoja valsts informācijas teh-
noloģiju un masu komunikācijas 
uzraudzības dienests “Roskom-
nadzor”. Krievijas valdība cen-
šas pastiprināt kontroli pār 
tīmekļa Krievijas segmentu 
un veido tā dēvēto suverēno 
internetu. Valdība paziņojusi, 
ka ārvalstu tehnoloģiju uzņēmu-
miem Krievijas lietotāju dati ir 
jāglabā Krievijā.

“Facebook” un “Twitter” pirmo 
reizi par šo pārkāpumu naudas-

sodi tika piemēroti pagājušajā 
gadā, bet jūlijā līdzīgu sodu saņē-
ma arī “Google”. Pēdējos mēnešos 
Krievija vērsusies tiesās pret ār-
valstu tehnoloģiju kompānijām, 
sevišķi sociālajiem tīkliem par 
satura nedzēšanu pēc varasies-
tāžu prasības. Kremļa kritiķi 
uzskata, ka valdība izmanto par 
ieganstu nepilngadīgo aizsardzī-
bu un cīņu pret ekstrēmismu, lai 
aizvāktu saturu, kas saistīts ar 
opozīciju. “Facebook” un “Google” 
ir piemērotas sodanaudas par to, 
ka tie nav dzēsuši saturu, kuru 
Krievija uzskata par nelegālu, bet 
“Twitter” darbība Krievijā šogad 
tika bremzēta.w

Absolūts vairākums parla-
menta Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijas 
deputātu vakar konceptuāli at-
balstīja obligāto vakcināciju Saei-
mas deputātiem. Opozīcijas depu-
tāti uzskata, ka jebkādu kategoriju 
iekļaušana likumā par “obligāto 
vakcināciju” pārkāpj cilvēktiesības 
un pasliktina “vispārējo noskaņo-
jumu valstī”.

Plānots, ka arī Covid-19 pār-
slimojuši deputāti varēs strādāt 
parlamentā klātienē, tomēr testi 
nebūtu derīgi, lai gan nedēļas sā-
kumā Saeimas Frakciju padome 
lēma, ka parlamentārieši varēs 
strādāt arī ar negatīviem Covid-19 
testiem. Komisija vēl nav lēmusi, 

kā rīkoties ar tiem, kas nebūs iz-
slimojuši vai vakcinējušies.

Deputāts Krišjānis Feldmans 
stāstīja, ka testu veikšana ir sa-
mērā dārgs un sarežģīts process, 
kā arī piebilda, ka šā brīža epide-
mioloģiskā situācija rada bažas par 
saslimstības kumulatīvā rādītāja 
pieaugumu, kas liks “ieslēgt” tā 
saucamo dzelteno luksofora prin-
cipu, kurā ierobežojumi ir daudz 
stingrāki. Viņaprāt, pie dzeltenā 
režīma ar testiem un apšaubā-
mu ventilāciju darbs 100 de-
putātiem parlamentā nebūtu 
drošs, tāpēc viņš aicināja politiķus 
būt līdzatbildīgiem un vakcinēties. 
Feldmans rosināja kolēģus rādīt 
priekšzīmi šajā krīzes situācijā.w

Spānijai piederošajā Ivisas salas ostā noenkuroto jahtu saimniekiem ir ekskluzīva 
iespēja pasūtīt pārtiku ar piegādi uz kuģi. Piegādi veic ar dronu.

Drons


