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6. septembrī
1522. Viens no Ferdinan-
da Magelāna ekspedīcijas ku-
ģiem – “Victoria” – atgriezās 
Spānijā, kļūstot par pirmo 
kuģi, kas veicis peldējumu 
apkārt zemeslodei.

1901. Anarhists Leons 
Čolgošs Bufalo Ņujorkā 
sašāva ASV 25. prezidentu 
Viljamu Makinliju, kurš no 
gūtajiem ievainojumiem 
astoņas dienas vēlāk nomira.

1941. Nacisti izdeva pavēli 
Vācijas okupētajās teritorijās 
visiem ebrejiem, kuri vecāki 
par sešiem gadiem, valkāt 
pie apģērba Dāvida zvaigzni 
ar uzrakstu “Žīds”.

1991. Padomju Savienība 
atzina Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas neatkarību.

2005. Kalifornijas štata 
likumdevēju sapulce apstipri-
nāja likumu, kas atļauj viena 
dzimuma pāru laulības. Tas 
ir pirmais kādā ASV štatā ap-
stiprinātais likums, kas atļauj 
viendzimuma pāru laulības.
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Sola atslepenot  
11. septembra dokumentus

Tuvojoties 2001. gada 11. 
septembra teroraktu 20. ga-
dadienai, ASV prezidents Džo 
Baidens devis rīkojumu sešu 
mēnešu laikā atslepenot val-
dības dokumentus, kas saistī-
ti ar toreizējiem notikumiem.

“Šodien esmu licis ASV Ties-
lietu ministrijai un citām atbil-
dīgajām iestādēm sākt pārskatīt 
ar Federālā izmeklēšanas biroja 
(FIB) veikto izmeklēšanu saistīto 
dokumentu atslepenošanu,” viņš 
norādījis, atgādinot, ka tādējādi 
pilda vienu no saviem priekšvē-
lēšanu solījumiem. “Mēs nedrīks-

tam aizmirst sāpes, ko pieredzē-
jušas mūsu vēsturē smagākajā 
teroristu uzbrukumā bojāgājušo 
2977 nevainīgo cilvēku ģimenes 
un tuvinieki.”

Tāds lēmums uzskatāms par 
būtisku pavērsienu pēc gadiem 
ilgiem teroraktu upuru ģimeņu 
centieniem iegūt skaidrību par tu-
vas ASV sabiedrotās – Saūda Arā-
bijas – valdības vai izlūkdienestu 
iespējamo saistību ar notikušo.

ASV Kongresa izveidotā ofi-
ciālā 11. septembra teroraktu 
izmeklēšanas komisija atzinusi, 
ka nav pierādījumu, ka Saūda 

Arābijas valdība kā institūcija 
vai augstas Saūda Arābijas amat-
personas individuāli atbalstījušas 
starptautisko teroristu organizā-
ciju “Al Qaeda”.

Šādā formulējumā daudzi 
saskatījuši norādi, ka zemāka 
ranga ierēdņi vai neoficiālas 
personas Saūda Arābijā varēja būt 
saistītas ar teroraktu tiešajiem 
vaininiekiem, kuru nolaupītās 
lidmašīnas ietriecās Ņujorkas 
Pasaules tirdzniecības centra 
debesskrāpjos un Pentagona ēkā.

Teroraktos izdzīvojušie, upuru 
piederīgie un glābšanas darbu 

dalībnieki pagājušajā mēnesī 
lika saprast, ka Baidenam neva-
jadzētu piedalīties 11. septembra 
traģēdijas divdesmitgades atceres 
pasākumos, ja dokumenti netiks 
publiskoti.

ASV prezidents paudis – ņe-
mot vērā, ka divdesmit gadus 
senie notikumi joprojām atbalso-
jas Amerikas vēsturē un daudzu 
amerikāņu dzīvē, ir ļoti svarīgi, 
lai ASV valdība attiecībā uz tiem 
“nodrošina maksimālu caurska-
tāmību”, saglabājot slepenību 
tikai atsevišķos gadījumos, kad 
tas nepieciešams.w

Krievija aizturējusi 
Krimas tatārus 

Vācija satraucas  
par veselības aprūpi

Krīt rekordi
Turpinoties globālajai 

sasilšanai, kopš 2020. gada 
Latvijā pārspēts gan siltākās 
ziemas, gan siltākās vasaras, 
gan siltākā rudens rekords.

2020. gadā tika pārspēts zie-
mas un rudens rekords, turklāt 
arī gads kopumā kļuva par sil-
tāko novērojumu vēsturē – tā 
vidējā temperatūra sasniedza 
+8,8 grādus, par 0,6 grādiem la-
bojot 2019. gada rekordu.

2020. gada rudens vidējā gai-
sa temperatūra bija +9,9 grādi 
jeb 3,3 grādi virs normas un 0,2 
grādi virs iepriekšējā siltākā 
rudens rekorda, kas reģistrēts 
1934. gadā.

Šogad publicētajā ANO Kli-
mata pārmaiņu starpvaldību pa-
domes ziņojumā teikts, ka klima-
ta pārmaiņas patlaban vērojamas 
visos pasaules reģionos. Dažas no 
klimata pārmaiņu izpausmēm, 
piemēram, ūdens līmeņa paaug-
stināšanās Pasaules okeānā, ir 
neatgriezeniskas tuvāko simtu 
vai pat tūkstošu gadu laikā.w

Afganistānas galvaspilsētā 
Kabulā vairāki desmiti sieviešu 
sestdien sapulcējās uz protestiem, 
lai pieprasītu talibu režīmam 
ievērot sieviešu tiesības, bet talibi 
izjauca demonstrāciju, pielietojot 
asaru gāzi un spēku, liedzot piekļūt 
prezidenta pilij. Talibi savukārt 
apgalvoja, ka protesti esot izgājuši 
ārpus kontroles. Spriežot pēc pro-
testētāju stāstītā, vienai sievietei 
pārsista galva. Protestētāju plakāti 
vēstīja: “Mēs neesam deviņdesmito 
gadu sievietes!” Tā ir atsauce uz 
iepriekšējo talibu valdīšanas laiku, 
kad sievietēm Afganistānā bija 
jāpakļaujas stingriem ierobežoju-
miem un par mazākajiem pārkāpu-
miem draudēja bargi sodi.

Turcijā no Covid-19 atveseļoju-
sies 116 gadus veca sieviete, vēsta 
ziņu aģentūra “Demiroren”. Aiše 
Karataja, kura dzimusi Osmaņu 
impērijā tai laikā, kad dzimšanas 
dati tikpat kā netika reģistrēti, 
trīs nedēļas pavadījusi Eskišehi-
ras slimnīcas intensīvās terapijas 
nodaļā, bet tagad pārvesta uz 
parasto palātu un jūtas labi, aģen-
tūru informējis viņas dēls Ibrahims. 
Sirmgalve saņēmusi vienu devu 
Ķīnā izstrādātās vakcīnas “Sinovac” 
un, domājams, inficējusies no kāda 
ģimenes locekļa.

Melnkalnes dienvidos tūksto-
šiem demonstrantu bloķējuši ceļus, 
protestējot pret Serbijas pareizticī-
gās baznīcas jaunā bīskapa stāša-
nos amatā. Agresīvs pūlis apmētāja 
policistus ar akmeņiem un apgāza 
drošības žogu, kas ieskāva Cetinjes 
pilsētas klosteri, kur vakar bija 
jānotiek ceremonijai. Protestētāji 
klieguši “Šī nav Serbija!” un “Lai 
dzīvo Melnkalne!”. Protesti saistīti 
ar konfliktu starp baznīcu un valsts 
prezidentu Milo Djukanoviču.

Anglijas ziemeļos, Jorkas tuvumā, norisinājies Tvaika festivāls, kurā līdz ar militāriem 
un klasiskajiem braucamrīkiem pulcējās darbojošies transportlīdzekļi ar tvaika dzinējiem.

Tvaiks

Krievijas Federālais drošī-
bas dienests (FDD) aizturējis 
Krimas tatāru pārstāvniecī-
bas institūcijas – Medžlisa – 
priekšsēdētāja vietnieku Na-
rimanu Dželalu un vēl četrus 
aktīvistus dažādās Krimas 
vietās, sestdien paziņojusi 
Ukrainas Ārlietu ministrija, 
kas pieprasījusi nekavējoties 
atbrīvot aizturētos aktīvis-
tus. Dželala mājās sestdienas 
rītā sarīkota kratīšana, un viņš 
aizvests nezināmā virzienā.

“Šo reidu pret Medžlisa va-
dītājiem vērtējam kā sodu par 
dalību 23. augustā notikušajā 
starptautiskā foruma “Krimas 

platforma” dibināšanas samitā 
un kā Krievijas Federācijas kār-
tējās represijas, kuru mērķis ir 
Krimas tatāru tautas pārstāvju 
iebiedēšana un izspiešana no 
pagaidām okupētās pussalas,” 
teikts ministrijas paziņojumā. 
Foruma dalībnieki, kopumā 46 
valstu un organizāciju pārstāvji, 
arī valstu prezidenti un premjeri, 
23. augustā Kijevā kopīgā dekla-
rācijā pauda atbalstu Ukrainas 
teritoriālajai vienotībai, nosodīja 
Krimas okupāciju, militarizāciju 
un cilvēktiesību pārkāpumus un 
apliecināja apņemšanos turpināt 
spiedienu pret Krieviju, lai iz-
beigtu Krimas okupāciju.w

Vācijas veselības ministrs 
Jenss Špāns sestdien aicinājis 
savas valsts pilsoņus intensī-
vāk vakcinēties pret Covid-19, 
brīdinot, ka pretējā gadījumā 
veselības aprūpes sistēma 
gada nogalē var pieredzēt 
pārslodzi.

Vācijā vakcinācijas pro-
cess pabeigts 50,9 miljoniem 
cilvēku jeb vairāk nekā 61% 
valsts iedzīvotāju, tomēr šis 
rādītājs ir zemāks nekā citās 
Eiropas valstīs, turklāt pēdējo 
nedēļu laikā vakcinācijas tem-
pi krītas, bet jaunu inficēšanās 
gadījumu skaits pieaug.

Ministrs laikrakstam “Han-

noverische Zeitung” sacījis, ka 
Vācijā jāvakcinē vēl vismaz pie-
ci miljoni cilvēku, lai rudens un 
ziema būtu droši. “Vakcinēto 
cilvēku skaits ir pārāk mazs, 
lai novērstu veselības aprūpes 
sistēmas pārslodzi,” viņš norā-
dījis, piebilstot, ka pašlaik 90% 
pacientu, kas nonāk slimnīcu 
intensīvās terapijas nodaļās, 
nav vakcinējušies.

Arī Berlīnes virusologs Kris-
tians Drostens brīdinājis, ka gai-
dīt bezrūpīgu rudeni ir riskanta 
doma, un pieļāvis, ka Vācijai var 
nākties noteikt jaunus ierobežo-
jumus, ja saslimstība turpinās 
pieaugt.w


