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1792. Francijas Nacionā-
lais konvents nobalsoja par 
monarhijas likvidēšanu.

1937. Pirmo reizi publi-
cēja Dž. R. R. Tolkīna romānu 
“Hobits”.

1993. Krievijas prezidents 
Boriss Jeļcins atlaida parla-
mentu un atcēla konstitūciju, 
izraisot konstitucionālo krīzi.

2004. Vairākās Latvijas 
vietās neilgi pēc pulksten 14 
un pirms pulksten 17 tika 
novērotas jūtamas zemes 
svārstības, kas ilga dažas 
sekundes un izraisīja ēku 
līgošanos. To izraisīja zemes-
trīce, kuras epicentrs atradās 
Kaļiņingradas apgabalā un 
kuras stiprums bija 4–5 bal-
les pēc Rihtera skalas. 

2011. Leģendārā ameri-
kāņu rokgrupa “REM” pēc 31 
gada ilgas un auglīgas kopā 
pastāvēšanas paziņoja par 
izjukšanu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Krievijas vēlēšanas apsūdzību fonā
Krievijas opozīcija pirmdien 

apsūdzējusi varasiestādes Valsts 
domes vēlēšanu rezultātu mas-
veidīgā viltošanā. Svētdien noslē-
dzās trīs dienas ilgusī balsošana, 
pirms kuras prezidenta Vladimi-
ra Putina autoritārais režīms 
izvērsa nesaudzīgu kampaņu 
pret saviem oponentiem, jo 
aptaujas liecināja, ka valdo-
šās partijas “Vienotā Krievija” 
popularitāte bija nokritusies 
līdz rekordzemam līmenim.

Neskatoties uz to, “Vienotā 
Krievija” paziņojusi, ka tai at-
kal izdevies nodrošināt Valsts 
domē konstitucionālo vairāku-
mu. “Vienotās Krievijas” pārstā-
vis Andrejs Turčaks paziņojis, 
ka tā esot bijusi pārliecinoša un 
tīra uzvara. Turčaks žurnālis-
tiem pavēstījis, ka balsojumā 
pēc partiju sarakstiem valdošā 
partija ieguvusi 120 deputātu 
vietas, bet vienmandāta apga-

balos – 195. Tādējādi “Vienotā 
Krievija” parlamenta apakšpa-
lātā sev nodrošinājusi 315 no 
450 deputātu vietām. Tas gan ir 
mazāk nekā līdzšinējās 334 vie-
tas, taču pietiekami, lai bez citu 
partiju atbalsta varētu pieņemt 
jebkuru likumu, tostarp grozīt 
konstitūciju.

Saskaņā ar balsu skaitīšanas 
rezultātiem pulksten 13, kad bija 
saskaitīti 95% biļetenu, “Vienotā 
Krievija” ieguvusi 49,6% balsu. 
Valdošajai partijai ar 19,2% balsu 
seko komunisti. Taču pat saskaņā 
ar prognozēm, ko pirms vēlēša-
nām izdarīja valsts kontrolētie 
aptauju veicēji, “Vienotā Krievi-
ja” varēja cerēt tikai uz aptuveni 
30% balsu.

Ieslodzījumā esošā opozīcijas 
līdera Alekseja Navaļnija līdz-
gaitnieki vēlēšanu rezultātus jau 
nodēvējuši par dīvainiem. “Tas 
patiesi ir neticami. Es atceros 

sajūtas 2011. gadā, kad viņi no-
laupīja vēlēšanas. Tas pats notiek 
tagad,” izteikusies Navaļnija pre-
ses sekretāre Kira Jarmiša.

Masveidīgie pārkāpumi 
2011. gada vēlēšanās izsauca 
kopš PSRS sabrukuma nepie-
redzēti vērienīgus protestus, ko 
varasiestādes galu galā ar spēku 
apslāpēja. Tagad pat opozīcijas 
līderi atzīst, ka nekādi protesti 
pēc vēlēšanām, domājams, neno-
tiks, jo vairums Kremļa aktīvāko 
pretinieku jau atrodas aiz restēm 
vai bijuši spiesti valsti pamest, 
bet lielākā daļa pārējo pilsoņu 
ir vai nu apātiski, vai iebiedēti.

Runājot par masveidīgo re-
zultātu viltošanu, opozīcija īpaši 
norāda uz Maskavā aizkavēto 
elektroniskās balsošanas rezul-
tātu publicēšanu.

Arī Eiropas Savienība atzi-
nusi, ka vēlēšanas raksturojusi 
iebiedēšana un uzticamas novē-

rošanas trūkums.
Saskaņā ar sākotnējiem re-

zultātiem Valsts domē, pārvarot 
5% barjeru, iekļuvušas vēl trīs 
partijas – Vladimira Žirinovs-
ka vadītā Liberāldemokrātiskā 
partija un par Kremļa kabatas 
partiju uzskatītā kreisi orientē-
tā “Taisnīgā Krievija”, kas šoreiz 
veidoja kopīgu sarakstu ar kreisi 
nacionālistisko partiju “Krievijas 
patrioti” un profašistisko parti-
ju “Par taisnību”, kā arī līdz šim 
parlamentā nepārstāvētā labēji 
centriskā partija “Jaunie ļaudis”.

Arī Komunistiskās partijas 
līderis Genādijs Zjuganovs paudis 
pārliecību, ka komunistiem balsis 
tikušas nozagtas.

Iepriekšējās Valsts domes vē-
lēšanās, kas notika 2016. gadā, 
saskaņā ar oficiālajiem rezultā-
tiem “Vienotā Krievija” ieguva 
54,2% balsu, bet komunisti – 
13,3%.w

Latvijas Viesnīcu un resto-
rānu asociācija (LVRA) nosūtī-
jusi vēstuli valsts augstākajām 
amatpersonām, aicinot ieviest 
stingrākus nosacījumus pret Co-
vid-19 nevakcinētajiem iedzīvo-
tājiem, pēc iespējas ierobežojot 
šādu personu socializēšanos.

Asociācijas vēstulē, kas adre-
sēta Valsts prezidentam, Minis-
tru prezidentam, ekonomikas, 
veselības, finanšu un ārlietu mi-
nistriem, teikts, ka, neskatoties 
uz to, ka joprojām nav pieņemts 

lēmums, ka “zaļajā režīmā” varēs 
strādāt pie jebkura saslimstības 
līmeņa, viesnīcu un restorānu 
nozarē vakcinācijas aptvere 
ir vairāk kā 80%, taču sa-
biedrībā kopumā tā ir būtiski 
zemāka. Pēc LVRA paustā, šī 
iemesla dēļ pakalpojumu ņē-
mēju skaits izmitināšanas un 
ēdināšanas sektorā samazinās. 
LVRA vēstulē aicina Latvijā īste-
not Itālijas, Igaunijas un Lietuvas 
modeļus, kas atbalsta stingrākus 
nosacījumus nevakcinētajiem.w

Tuvāko divu mēnešu laikā 
maizes un miltu izstrādājumu 
cenas varētu pieaugt par aptu-
veni 10% salīdzinājumā ar gadu 
iepriekš, aģentūrai LETA sacīja 
Latvijas Maiznieku biedrības iz-
pilddirektore Gunta Duka.

Viņa skaidroja, ka šobrīd 
maiznieki vēl strādā ar iepriek-
šējā gada miltiem, bet šogad 
miltu cenas jau ir pieaugušas 
apmēram par 30–36% atkarī-
bā no labības veida. Biedrības 
izpilddirektore norādīja, ka mai-
zes un miltu izstrādājumu cenu 
kāpumu ietekmēs šī gada ražas 

samazinājums, katra produkta 
specifiskā pagatavošanas me-
tode, kā arī citu nepieciešamo 
izejvielu cenas, tostarp rapšu eļ-
ļas, margarīna, sēklu, riekstu un 
citu. Līdztekus produktu cenas 
ietekmēs arī energoresursi jeb 
elektrības un gāzes cenas, kā 
arī degvielas izmaksas.

Tāpat cenu kāpumu ietek-
mēs arī darbaspēka izmaksas, jo 
Duka uzsvēra, ka pārtikas ražo-
šanas nozarē trūkst darbinieku, 
un, lai saglabātu vai piesaistītu 
strādājošos, jāparedz darbaspē-
ka izmaksu kāpums.w

Augustā faktiskā bezdarba 
līmenis Latvijā bija 6,9%, kas 
salīdzinājumā ar jūliju ir par 
0,6 procentpunktiem zemāks, 
liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) Darbaspēka 
apsekojuma dati.

Tik zems faktiskā bezdar-
ba līmenis valstī nav bijis kopš 
2019. gada decembra, kad tas 
bija 6,6%, uzsver CSP. Sievie-
šu bezdarba līmenis augustā 
samazinājās par 0,4 procent-
punktiem līdz 5,7%, savukārt 
vīriešu – par 0,7 procentpunk-
tiem līdz 8,1%.

2021. gada augustā Latvi-
jā bija 64 700 bezdarbnieku 
(26 800 sieviešu un 37 900 vī-
riešu), kas ir par 5500 mazāk 
nekā jūlijā un par 17 100 mazāk 
nekā attiecīgajā periodā pērn, 
kad jau piecus mēnešus valstī 
bija izsludināta pirmā ārkārtējā 
situācija.w

Krievijā apšaudē Permas 
Valsts universitātes pilsētiņā 
pirmdien nogalināti vismaz astoņi 
cilvēki, bet 28 ievainoti. Šāvējs – 18 
gadus vecs students – ir ievai-
nots un aizturēts. Pusstundu pēc 
uzbrukuma sākuma šāvējs tīmeklī 
publicēja vēstījumu, kurā apgalvo, 
ka viņš neesot terorists un neesot 
nevienas ekstrēmistiskās organizā-
cijas biedrs, bet neieredzot sevi. 

Ķīna. Šanhajā bāzētās nekusta-
mo īpašumu attīstīšanas kompāni-
jas “Sinic Holdings Group” vadītājs 
Džans Juaņļins vakar zaudējis vai-
rāk nekā vienu miljardu dolāru, jo 
bažas par iespējamu uzņēmuma ar 
pasaulē lielākajām parādsaistībām 
– Ķīnas “Evergrande” – bankrotu 
radījušas paniku Honkongas akciju 
biržā. Džana bagātība nokritusies 
no 1,3 miljardiem dolāru (1,1 
miljarda eiro) līdz 250,7 miljoniem 
dolāru (212,8 miljoniem eiro). 

Afganistānā par sprādzie-
niem, kuru mērķis bija radikālo 
islāmistu kustības “Taliban” trans-
portlīdzekļi, atbildību uzņēmusies 
teroristu organizācija “Islāma 
valsts”. Par “Islāma valsts” atbalsta 
bastionu uzskatītajā Džalalabadā 
sestdien un svētdien sprādzienos 
nogalināti vismaz astoņi cilvēki, arī 
vairāki talibu kaujinieki. 

ASV notikušajā “Emmy” balvu 
pasniegšanas ceremonijā svētdien 
Losandželosā prestižo labākās 
drāmas balvu saņēma strau-
mēšanas platformas “Netflix” 
seriāls par britu karaļnama dzīvi 
“The Crown” (“Kronis”). Ieskaitot 
tehniskās kategorijas, “The Crown” 
saņēma 11 godalgas – tikpat, cik 
seriāls ar ierobežotu sēriju skaitu 
“The Queen’s Gambit” (“Dāmas 
gambīts”), bet par vienu mazāk 
nekā drāmas kategorijas rekordists 
“Game of Thrones” (“Troņu spēle”).

Aicina ierobežot  
nevakcinēto socializēšanos

Paredz maizes sadārdzināšanos

Bezdarbs 
sarūk

Kanāriju salās noticis vulkāna Kumbre Vjeha izvirdums un lavas straumju, kā arī pel-
nu un dūmu mākoņu dēļ savas mājvietas bijis jāpamet aptuveni pieciem tūkstošiem 
iedzīvotāju. Pagājušajā gadsimtā šis vulkāns izvirda 1949. un 1971. gadā
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