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ĪSUMĀ

23. septembrī
1529. Suleimana I 
karaspēkam uzsākot 
uzbrukumu Vīnei, sākās 
pilsētas aplenkums.

1846. Franču astronoms 
Irbēns Žans Žozefs Leverjē 
un viņa britu kolēģis Džons 
Koučs Adamss atklāja 
Neptūna eksistenci.

1905. Norvēģija un 
Zviedrija parakstīja Kārlsta
des līgumu, oficiāli izbeidzot 
abu valstu savienību.

2019. Lielbritānijas 
tūrisma kompānija “Thomas 
Cook”, kas bija viena no 
lielākajām un vecākajām 
tūrisma operatorēm 
pasaulē, paziņoja par 
bankrotu, kā rezultātā izjuka 
ceļojuma plāni 600 000 
cilvēku.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Prāmja “Estonia” katastro-
fas upuru tuvinieku rīkotā 
ekspedīcija trešdienas rītā 
sasniedza vietu, kur Baltijas 
jūras dzelmē pirms gandrīz 
27 gadiem nogrima prāmis, 
un gatavojās sākt vraka iz-
pēti, lai mēģinātu noskaidrot 
katastrofas cēloni.

Fonda “Mare Liberum” un iz-
pētes grupas vadītājs Marguss 
Kurms, kurš savulaik vadīja ka-
tastrofas izmeklēšanas Igaunijas 
komisiju, pastāstījis, ka projekta 
dalībnieki sākuši gatavošanos 
zemūdens pētījumiem, plānojot 
darbus, analizējot jūras dibena 
kartes un līdzšinējos materiālus.

Pēc viņa teiktā, pirmais uzde-

vums būs izpētīt un kartēt jūras 
dibenu prāmja nogrimšanas vietā 
ar daudzstaru sonāru. Pēc tam 
tiks veikta vraka apskate ar zem-
ūdens robota palīdzību, lai varētu 
spriest par nogrimušā prāmja stā-
vokli un pārliecinātos, vai nekas 
netraucēs turpmākajam darbam. 
Ja nekādi traucēkļi netiks konsta-
tēti, nakts maiņā darbu sāks otrā 
zemūdens robotu komanda, kuras 
uzdevums būs fotogrammetriski 
skenēt prāmja bojājumus.

“Mare Liberum” rīkotajā ek-
spedīcijā piedalās 43 cilvēki. 18 
no viņiem ir pētniecības kuģa 
“Sentinel” apkalpes locekļi, seši 
– žurnālisti, bet pārējie ekspedī-
cijas dalībnieki plānos un veiks 

zemūdens darbus.
Iegūtos materiālus analizēs 

doktors Andžejs Jasjonovskis no 
Singapūrā bāzētā uzņēmuma 
“SophusQuorum”, kas speciali-
zējies jūras katastrofu eksper-
tīzē. Jasjonovskis iepriekš jau 
saskāries ar “Estonia” traģēdijas 
izmeklēšanu, pārstāvot zinātnis-
ko konsorciju SSPA, kas darbojās 
no 2005. līdz 2008. gadam un 
veica izpēti Zviedrijas valdības 
pasūtījumā.

Prāmis “Estonia”, kas būvēts 
1980. gadā Vācijas kuģubūvētavā 
“Meyer Werft”, nogrima vētrainā 
1994. gada 28. septembra naktī 
ceļā no Tallinas uz Stokholmu. 
Uz tā atradās 989 pasažieri un 

apkalpes locekļi. Tika izglābti ti-
kai 138 cilvēki, no kuriem viens 
vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā 
vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, 
bet atrasti 94 bojāgājušie. Pasa-
žieru vidū bija arī 29 Latvijas 
iedzīvotāji, no kuriem izglābās 
6. Tā bija katastrofa ar vislielāko 
upuru skaitu, kas Baltijas jūrā 
notikusi miera laikā.

Izmeklēšanā 1997. gadā tika 
secināts, ka prāmis nogrimis pēc 
tam, kad stipru viļņu triecienu 
dēļ salūza prāmja priekšējā vi-
ziera durvis. Kurms intervijās 
Igaunijas medijiem gan izteicis 
pieņēmumu, ka katastrofu varēja 
izraisīt sadursme ar kādu Zvied-
rijas zemūdeni.w

Sākta prāmja “Estonia” vraka izpēte

Šogad samazinājies iedzīvo-
tāju skaits, kas pēdējā gada lai-
kā pirkuši tādas kontrabandas 
preces kā cigaretes, tabakas un 
nikotīna izstrādājumi, alkohols 
vai degviela, secināts pētījumu 
centra “SKDS” veiktajā aptaujā.

Aizvadītajā vasarā veiktajā 
aptaujā noskaidrots, ka 10% res-
pondentu pēdējā gada laikā paši 
ir pirkuši kontrabandas cigaretes, 
vēl 9% atzīmē, ka to ir darījuši 
viņu paziņas vai draugi. Kontra-
bandas degvielu ir pirkuši 3% 
aptaujāto, bet alkoholu – 2% ap-
taujāto, un katrā šo preču grupā 
attiecīgi pa 4% un 3% responden-
tu ir norādījuši, ka viņu draugi vai 
paziņas ir iegādājušies šīs preces.

2013. gada aptaujā kontra-
bandas cigarešu pirkšanā bija 
atzinušies 27% respondentu, 
kontrabandas degvielas – 16%, 
bet nelegālā alkohola pirkšanā 
– 16% aptaujāto.

Vienlaikus 77% aptaujā-
to šogad nav pirkuši kontra-
bandas preces. Šis rādītājs 
ir augstākais no pēdējos 
gados veiktajām aptaujām. 
2013. gadā veiktajā aptaujā kon-
trabandas preces pēdējā gada 
laikā nebija pirkuši 41% respon-
dentu, 2015. – 44%, 2019. gadā 
– 70%, bet 2020. gadā – 72%.

Aptaujā arī secināts, ka jop-
rojām galvenā motivācija pirkt 
kontrabandas preces ir to cena. 
No tiem respondentiem, kuri pē-
dējā gada laikā ir iegādājušies 
kontrabandas preces, 96% atzi-
nuši, ka to dara tāpēc, ka tās ir 
ievērojami lētākas nekā legālās 
preces, bet 20% norādījuši, ka tās 
ir tikpat kvalitatīvas kā legālās.

Savukārt 9% respondentu 
pauduši, ka kontrabandas pre-
ces iegādājas par spīti valstij, lai 
valsts nesaņemtu naudu nodok-
ļos. Pērn šāda motivācija bija tikai 
1% respondentu.w

Polijas premjerministrs Ma-
teušs Moraveckis paziņojis, ka 
valsts neapturēs ogļraktuvju 
“KWB Turów” darbību, liekot 
noprast, ka Varšava varētu arī 
nemaksāt bargās sodanaudas, 
ko tai par raktuvju neslēgšanu 
piemērojusi Eiropas Savienības 
(ES) Tiesa.

ES Tiesa maijā nolēma, 

ka Polijai jāaptur ogļraktuvju 
“KWB Turów” darbība. Tiesā 
ar sūdzību vērsās Čehija, 
apgalvojot, ka raktuvēm ir 
negatīva ietekme uz vidi 
pierobežas reģionā, kur ie-
dzīvotāji sūdzas par ūdens 
trūkumu, troksni un putek-
ļiem.

Taču Polija neapturēja rak-

tuvju darbību, apgalvojot, ka 
tādējādi pārtrūks elektroapgāde 
diviem miljoniem mājsaimniecī-
bu, un uzstāja, ka tiesas rīcībā 
nav bijusi visa informācija par 
situāciju.

ES Tiesa pirmdien paziņoja, 
ka Polijai dienā jāmaksā Briselei 
500 000 eiro liela sodanauda 
par ogļraktuvju neslēgšanu.w

Pirmsskolas pedagogu at-
algojums ar pārējo pedagogu 
atalgojumu varētu izlīdzināties 
2025. gadā, Saeimas Budžeta 
un finanšu (nodokļu) komisijas 
sēdē sacīja izglītības ministres 
Anitas Muižnieces (JKP) padom-
nieks Jānis Ozols.

Budžeta komisija vakar iz-
skatīja kolektīvo iesniegumu 
“Novērst diskrimināciju pirms-
skolas izglītības pedagogu no-

darbinātībā”. Iniciatīvu Saeimā 
iesniedza Latvijas izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
ba (LIZDA), kuras vadītāja Inga 
Vanaga norādīja, ka kopš inicia-
tīvas iesniegšanas parlamen-
tā pagājis pusotrs gads un tās 
mērķis ir novērst nevienlīdzību 
pirmsskolas pedagogu darba sa-
maksas un slodzes veidošanās 
aspektā.

Viņa minēja, ka Lietuvā 

zemākā darba algas likme 
pirmsskolu pedagogiem ir 
1216 eiro par 36 stundām 
un Igaunijā – 1315 eiro par 
35 stundām. Latvijā zemā-
kā mēneša darba alga par 
40 darba stundām ir 872 
eiro. Vanaga akcentēja, ka 
pirmsskolās ļoti trūkst dar-
binieku un tā ir kļuvusi par 
problēmu, ko arī mediji arvien 
biežāk aktualizē.w

Indonēzijas dabas reindžeri netālu no Kamparas ciemata notvēruši un vēlāk netālu 
esošajos Palalavanas džungļos atbrīvojuši 9 metrus garu un aptuveni 100 kilogra-
mus smagu pitonu.

Ukrainā trešdien uzbrukts 
valsts prezidenta Volodimira 
Zelenska padomniekam Sergejam 
Šefiram. Ap pulksten 10 pēc 
vietējā laika Lesniku ciematā 
apšaudīta Šefira automašīna, 
kam trāpīja vairāk nekā desmit 
lodes, un tika smagi ievainots 
vadītājs. Oficiālajos paziņojumos 
nav norādīts, vai Šefirs uzbrukumā 
ievainots, bet kāds Zelenska 
pārstāvētās partijas “Tautas 
kalps” likumdevējs izteicies, ka 
Šefirs nav cietis. Šefirs producēja 
un rakstīja scenāriju komēdiju 
šovam “Tautas kalps”, kurā 
Zelenskis atveidoja skolotāju, kurš 
kļūst par prezidentu.

Francijas galvaspilsētā Parīzē 
venecuēliešu izcelsmes terorists 
Karloss Šakālis tiesā mēģinās 
panākt, lai tiktu samazināts viens 
no trim viņam piespriestajiem 
mūža ieslodzījumiem. 71 gadu 
vecajam teroristam, kura īstais 
vārds ir Karloss Iļjičs Ramiress 
Sančess, 2017. gadā piesprieda 
trešo mūža ieslodzījumu par 
1974. gada teroraktu Parīzes 
iepirkšanās centrā, kur dzīvību 
zaudēja divi cilvēki un 34 tika 
ievainoti. Teroraktu mērķis bijis 
piespiest Franciju atbrīvot kādu 
ieslodzītu japāņu kaujinieku.

Austrālijas 
dienvidaustrumos trešdien 
notika sekla 5,8 magnitūdu 
zemestrīce, kas izraisīja paniku 
valsts otrajā lielākajā pilsētā 
Melburnā. Zemestrīces epicentrs 
atradās uz austrumiem no 
Melburnas, un tā bija jūtama 
simtiem kilometru attālumā. 
Sociālajos medijos publicētos 
fotoattēlos bija redzami no ēkām 
atdalījušies ķieģeļi populārā 
iepirkšanās rajonā ar Melburnas 
Čeipelstrītu. Stipras zemestrīces 
ir neparasta parādība Austrālijas 
dienvidaustrumos, un vietējie 
mediji ziņoja, ka šī zemestrīce 
bijusi starp stiprākajām, kas 
jebkad reģistrētas Austrālijā.

MILZENIS

Samazinājies 
kontrabandas 
tirgus

Polija neapturēs ogļraktuvju darbu

Algas varētu izlīdzināties 2025. gadā


