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2. septembrī
31. p.m.ē. Pie Grieķijas 
krastiem Aktiumas kaujā 
Oktaviana spēki sakāva 
Ēģiptes karalienes 
Kleopatras un Marka 
Antonija spēkus.

1666. Londonā izcēlās 
milzīgs ugunsgrēks, 
kas plosījās trīs dienas, 
iznīcinot 10 000 māju.

1870. Prūsijas spēki 
Sedanas kaujā sagūstīja 
Francijas imperatoru 
Napoleonu III un aptuveni 
100 000 viņa karavīru.

1945. Japānas līderi uz 
ASV karakuģa “Missouri” 
parakstīja beznosacījumu 
padošanos, izbeidzot Otro 
pasaules karu.

1969. Ņujorkas Rokvilla 
centrā uzstādīja pirmo 
bankomātu ASV.

2006. Liepājas teātris 
sāka savu simto sezonu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Afganistānai, kur varu pār-
ņēmuši talibi, draud humānā 
katastrofa, brīdina ANO ģene-
rālsekretārs Antoniu Gutērrešs, 
aicinot pasaules valstis piešķirt 
ārkārtas finansējumu humānajai 
palīdzībai.

Gutērrešs pauda dziļas ba-
žas par to, ka valstī padziļinās 
humānā un ekonomikas krīze, 
piebilstot, ka draud sabiedrisko 
pamatpakalpojumu pilnīgs sa-
brukums. “Tagad vairāk nekā 
jebkad afgāņu bērniem, sie-
vietēm un vīriešiem vajadzīgs 
starptautiskās sabiedrības 

atbalsts un solidaritāte,” sa-
cīts Gutērreša izplatītajā pa-
ziņojumā.

“Es aicinu visas [ANO] dalīb-
valstis atrast līdzekļus Afganis-
tānas cilvēkiem viņu tumšākajā 
stundā, kad nepieciešama palī-
dzība. Es aicinu tās sniegt sav-
laicīgu, elastīgu un visaptverošu 
finansējumu,” uzsvēra ģenerāl-
sekretārs.

Viņš pavēstīja, ka nākamne-
dēļ ANO nāks klajā ar detalizētu 
aicinājumu par humānās palīdzī-
bas sniegšanu Afganistānai, kurā 
būs izklāstīts, kādu palīdzību 

Afganistānai draud humānā katastrofa
nepieciešams sniegt tuvākajos 
četros mēnešos un cik liels finan-
sējums tam vajadzīgs.

ANO ģenerālsekretārs norā-
dīja, ka gandrīz pusei Afganistā-
nas iedzīvotāju – 18 miljoniem 
cilvēku – nepieciešama steidzama 
humānā palīdzība, lai izdzīvotu.

“Viens no trim afgāņiem nezi-
na, kā tikt pie nākamās maltītes. 
Gaidāms, ka vairāk nekā puse 
bērnu, kas jaunāki par pieciem 
gadiem, nākamajā gadā [regu-
lāri] būs nepaēduši. Cilvēki katru 
dienu zaudē piekļuvi pirmās ne-
pieciešamības precēm un pamat-

pakalpojumiem. Draud humānā 
katastrofa,” brīdināja Gutērrešs.

Viņš piebilda, ka, ņemot vērā 
sausumu un gaidāmo bargo 
ziemu, Afganistānai steidzami 
vajadzīga papildu humānā pa-
līdzība, lai nodrošinātu cilvē-
kiem pārtiku, pajumti un me-
dicīniskos pakalpojumus. ANO 
ģenerālsekretārs arī uzsvēra, ka 
humānās palīdzības organizāci-
jas ir stingri apņēmušās turpināt 
darbu Afganistānā, un aicināja 
nodrošināt humānās palīdzības 
darbiniekiem iespējas netraucēti 
strādāt.w

Lietuvas robežu ar Baltkrie-
viju, ko joprojām cenšas šķērsot 
nelegālo migrantu grupas, no 
trešdienas lietuviešu robežsar-
giem palīdz apsargāt arī Polijas 
policisti, paziņojusi Lietuvas 
Iekšlietu ministrija. Lietuvā šo-
nedēļ ieradušies 53 poļu policis-
ti, kurus pēc mēneša nomainīs 
citi viņu kolēģi. Šādu palīdzību 
Polijai lūgusi Lietuvas valdība, 
sacījis Polijas iekšlietu ministrs 
Mariušs Kamiņskis. 

“Nešaubos, ka kopā mēs tik-
sim galā ar šo izaicinājumu un 
aizstāvēsim Lietuvu un Poliju no 
Baltkrievijas režīma organizētā 
uzbrukuma. Abu valstu tiesīb-
sargājošo iestāžu darbinieki ir 
profesionāļi un labi pārzina savu 
darbu. Vēsturiski Lietuva un Po-
lija ir sadarbojušās vienmēr, un 

arī šis laiks nav izņēmums,” uz-
svērusi iekšlietu ministre Agne 
Bilotaite. 

Nelegālo migrantu plūs-
ma pāri Lietuvas un Balt-
krievijas robežai šovasar 
krasi pieauga, un kopš gada 
sākuma aizturēto nelegālo 
imigrantu kopskaits pārsnie-
dzis 4100.

No 3. augusta saskaņā ar 
iekšlietu ministres rīkojumu 
Lietuvas robežsargi migrantus, 
kuri nelegāli ierodas Lietuvā 
no Baltkrievijas, sāka piespiest 
doties atpakaļ, bet, stabilizējo-
ties situācijai Lietuvā, nelegālo 
migrantu skaits sāka pieaugt pie 
Baltkrievijas robežām ar Latviju 
un Poliju. Lielākā daļa nelegā-
lo migrantu vēlas caur Lietuvu 
nokļūt Rietumeiropas valstīs.w

Aizvadītajā diennaktī Lat-
vijā konstatēti 469 jauni inficē-
šanās ar Covid-19 gadījumi un 
saņemts ziņojums par vienu ar 
šo slimību saistītu nāves gadī-
jumu, liecina Slimību profilak-
ses un kontroles centra (SPKC) 
apkopotā informācija.

No visiem konstatētajiem 
Covid-19 gadījumiem 108 sais-
tīti ar izglītības iestādēs veikto 
skrīningu. Šis ir lielākais vienā 
diennaktī atklātais inficēšanās 
gadījumu skaits kopš 21. maija, 
kad tika atklāti 477 Covid-19 
gadījumi.

Saslimstības ar Covid-19 
divu nedēļu kumulatīvais rādī-
tājs diennakts laikā ir pieaudzis 
no 122,1 līdz 137,4 gadījumiem 
uz 100 000 iedzīvotāju.

No pēdējo 24 stundu lai-
kā atklātajiem gadījumiem 

387 cilvēki nebija vakcinēti 
vai nebija pabeiguši vakci-
nācijas kursu, bet 82 bija 
vakcinēti.

Tikmēr Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš paudis, ka šajā 
mācību gadā lēmumus par kon-
krētu skolu vai klašu pāreju 
uz attālinātām mācībām no-
teiktos periodos, kad izglītību 
vairs nevar turpināt uz vietas 
Covid-19 izplatības dēļ, plānots 
pieņemt decentralizēti, proti, 
tos uzticēt noteikto skolu vai 
pašvaldību vadībām. Vienlai-
kus Kariņš pauda, ka valdības 
kopējais mērķis ir mācības 
klātienē turpināt visa gada 
garumā.

Kariņš atzīmēja, ka tāpat, 
neskatoties uz Covid-19 uzlies-
mojumu, ir plānots turēt atvēr-
tu arī ekonomiku.w

Latvijā jūlijā bezdarba lī-
menis bija 7,6%, un tas bijis 
augstāks nekā Eiropas Savie-
nībā (ES) vidēji, liecina vakar 
publiskotie ES statistikas biroja 
“Eurostat” dati.

Pēc “Eurostat” datiem, aug-
stāks bezdarba līmenis ES da-
lībvalstu vidū jūlijā bijis Grieķijā 
– 14,6%, Spānijā – 14,3%, Itālijā 
– 9,3%, Zviedrijā – 9%, Somijā – 
8% un Francijā – 7,9%.

Zemākais bezdarba līmenis 
reģistrēts Čehijā (2,8%), Nīder-
landē (3,1%), Maltā (3,3%), Polijā 
(3,4%) un Vācijā (3,6%). Lietuvā 
bezdarbs veidoja 7,5%, bet Igau-
nijā – 6,5%.

“Eurostat” dati liecina, ka 
jūlijā blokā bez darba bijuši 
14,613 miljoni cilvēku, no 
kuriem 12,334 miljoni bez-
darbnieku bijuši eirozonas 
valstīs.w

Itālijā vakar sākās Venēcijas 
78. kinofestivāls, ko atklāja spāņu 
kinorežisora Pedro Almodovara 
jaunā drāma “Madres Paralelas” 
ar Penelopi Krusu galvenajā lomā. 
Almodovara filma un 20 citas 
kinolentes sacentīsies par festivāla 
galveno balvu “Zelta lauvu”. 1932. 
gadā dibinātais Venēcijas filmu 
festivāls ir vecākais šāda veida sa-
rīkojums pasaulē. Šogad festivāla 
žūriju vada Dienvidkorejas režisors 
Pons Džūnho, kura melnā komēdija 
“Parazīts” 2020. gadā saņēma 
“Oskaru” labākās filmas kategorijā.

Latvijā augusts bija vēsākais 
kopš 2012. gada un nokrišņiem 
bagātākais kopš 2014. gada, bet, 
pateicoties rekordkarstajam jūni-
jam un jūlijam, šī gada kalendārā 
vasara kļuvusi par siltāko novē-
rojumu vēsturē, liecina Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģi-
jas centra apkopotie dati. Augusta 
vidējā gaisa temperatūra Latvijā 
bija +16,0 grādi jeb pusgrāds zem 
normas. Jūnija, jūlija un augusta 
vidējā gaisa temperatūra bija 
+18,8 grādi, par 0,4 grādiem pār-
spējot iepriekšējās – 2010. gada 
– karstākās vasaras rekordu. 

Francijas vidienē zagļi otrdien 
apturējuši vilcienu, lai nozagtu kra-
vu, kurā atradās galvenokārt Zie-
massvētku dekorācijas. Laikraksts 
“La Montagne” ziņoja, ka zagļi 
sabojājuši signālus, lai apturētu 
vilcienu. Kad tas mēģinājis atsākt 
kustību, iesprūdušas bremzes. 
Rezultātā vilciena vadītājam nācās 
doties līdz vilciena pakaļgalam, kur 
viņš ieraudzījis, kā vairāki cilvēki 
uzlauž kravas konteinerus. Zagļiem 
izdevās aizbēgt pirms policijas 
ierašanās. Izmeklētāji uzskata, ka 
laupīšana bija rūpīgi izplānota. 
Izņemot Ziemassvētku dekorāci-
jas, zagļu guvums bija tikai dažas 
mēbeles.

Polija palīdzēs 
Lietuvas robežsardzei

Lielākais saslimstības 
gadījumu skaits kopš maija

Augstāks 
bezdarbs 
nekā vidēji ES

Vācijas armijas Jūras spēku mācību burukuģis “Gorch Fock” vakar pirmoreiz sešu 
gadu laikā devās jūrā izmēģinājuma braucienā pēc vērienīgiem atjaunošanas darbiem.
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