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31. augustā
1897. Amerikāņu 
izgudrotājs Tomass Edisons 
patentēja kinoprojektoru.

1935. PSRS ogļracis 
Aleksejs Stahanovs uzstādīja 
rekordu, maiņā iegūdams 
102 tonnas akmeņogļu.

1939. Vācija sarīkoja 
uzbrukumu vācu radiosta-
cijai, apsūdzot tajā Poliju, 
un nākamajā dienā sāka 
iebrukumu Polijā.

1997. Autoavārijā Parīzē 
gāja bojā Lielbritānijas prin-
cese Diāna un viņas draugs 
Dodi al Fajeds.

1999. Maskavā nogranda 
čečenu kaujinieku sarīkots 
sprādziens, aizsākoties 
plašai kaujinieku uzbrukumu 
un sprādzienu sērijai Krie-
vijā, kas divu mēnešu laikā 
prasīja gandrīz 300 cilvēku 
dzīvības.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Afganistānā atbildību par 
pirmdien notikušo raķešu uzbru-
kumu Kabulas lidostai uzņēmies 
teroristiskais grupējums “Islāma 
valsts”. “Ar visuvarenā Allāha 
žēlastību kalifāta kareivji izšāva 
uz Kabulas lidostu sešas [reaktīvā 
mīnmetēja] “Katjuša” raķetes,” 
ar islāma ekstrēmistiem saistītā 
“Telegram” kanālā paziņojis grupē-
jums. Kā pavēstījusi kāda Savie-
noto Valstu amatpersona, ASV 
pretraķešu aizsardzības sistēma 
pirmdienas rītā pārtvērusi vismaz 
piecas uz Kabulas lidostu izšautas 
raķetes.

Baltkrievijas rietumos – 
Grodņā – pie Polijas un Lietuvas 
robežām, dislocēti Krievijas kara-
vīri, vēsta poļu ziņu aģentūra PAP. 
Domājams, ka karavīri, kas pieder 
pie Krievijas pretgaisa aizsardzības 
spēkiem, Grodņā izveidos militāro 
mācību centru, svētdien, atsauco-
ties uz Baltkrievijas Aizsardzības 
ministriju, ziņoja PAP. Baltkrievijas 
Baranaviču rajonā, aptuveni 150 
kilometrus no Polijas robežas, sep-
tembrī plānots ievest arī Krievijas 
iznīcinātājus “Su-30SM”.

Latvijā vidējā bruto darba 
samaksa jeb vidējā alga pirms no-
dokļiem par pilnas slodzes darbu 
šogad otrajā ceturksnī bija 1237 
eiro, kas ir par 10,2% jeb 115 eiro 
vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā 
periodā, rāda Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. Privātajā sekto-
rā vidējā bruto darba samaksa 
2021. gada otrajā ceturksnī augu-
si par 9%, sasniedzot 1215 eiro, 
bet sabiedriskajā sektorā vidējā 
bruto darba samaksa palielināju-
sies par 13,4%, sasniedzot 1291 
eiro. Vispārējās valdības sektorā 
vidējā bruto darba samaksa 
šogad otrajā ceturksnī bija 1268 
eiro, kas ir pieaugums par 14,8% 
salīdzinājumā ar 2020. gada to 
pašu periodu.

Neskatoties uz nopietno 
situāciju uz Latvijas un Balt-
krievijas robežas, patlaban 
nav nepieciešams rosināt 
NATO līguma 5. panta ie-
darbināšanu, šādu nostāju 
aģentūrai LETA pauda Lat-
vijas aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks.

Ņemot vērā imigrācijas 
spiedienu uz valsts austrumu 
robežas, Latvijas amatperso-
nas vairākkārt norādījušas uz 
Baltkrievijas izmantotajām hib-
rīdkara metodēm pret Latviju. 
Komentējot norises uz robežas, 
Pabriks aģentūrai LETA sacīja, 
ka ir grūti novilkt līniju starp 
hibrīdkaru un konvenciālo karu.

“No vienas puses, kad sakām, 

ka ir karš, tad ir jautājums, kad 
mēs karojam un kad ne. Tas nozī-
mē, ka mums ir jābūt ļoti uzma-
nīgiem un spējīgiem pateikt, kad 
sākam iedarbināt visus mehānis-
mus valsts aizsardzībā. Ja mēs 
par vēlu to darām, tad esam jau 
zaudējuši. Ja mēs to darām par 
ātru, tad mums nav pietiekamu 
pierādījumu,” skaidroja Pabriks.

Ja Latvija apsvērtu rosināt 
NATO līguma 5. panta iedarbi-
nāšanu, tad vispirms jārunā par 
4. panta iedarbināšanu, skaidro-
ja Pabriks.

Ziemeļatlantijas līguma 
5. pants paredz, ka NATO da-
lībvalstis bruņotu uzbrukumu 
vienai vai vairākām no tām 
uzskatīs par uzbrukumu visām 

NATO līguma 5. panta iedarbināšana nav jārosina
dalībvalstīm. Savukārt 4. pants 
paredz, ka NATO dalībvalstis 
kopīgi apspriedīsies jebkurā 
brīdī, kad vien, pēc jebkuras 
dalībvalsts uzskatiem, būs ap-
draudēta jebkuras dalībvalsts 
teritoriālā integritāte, politiskā 
neatkarība vai drošība.

Pabriks uzskata, ka Latvija 
patlaban nav arī tādā situācijā, 
lai vajadzētu iedarbināt 4. pan-
tu, bet šo līguma normu viņš ir 
pārrunājis ar ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču (JV). Ja Latvi-
ja analīzē secinās, ka šo normu 
nepieciešams iedarbināt, tad ne-
kavējoties to rosinās darīt.

“Ja turpināsies kāda eskalāci-
ja, tad mums vajadzēs to ar part-
neriem pārdomāt, tāpēc esmu 

lūdzis šo situāciju apspriest ar 
Lietuvas, Igaunijas un Polijas 
kolēģiem nākamnedēļ Ļubļa-
nā. Latvija un šīs valstis esam 
šī uzbrukuma galvenais mērķis 
un cietējs. Patlaban iedarbināt 
5. pantu nav nekāda pamata un 
nav nepieciešamības, jo tiekam 
galā un iztiekam ar saviem spē-
kiem,” norādīja Pabriks.

Ministrs uzsvēra, ka Latvija 
velti paniku neceļot, taču ne-
taisoties arī slēpt iespējamos 
draudus. “Nebūs nekad vairs 
tāda politika kā pie Kārļa Ul-
maņa – jūs palieciet savā vietā, 
mēs savā vietā,” uzsvēra Pab-
riks, atgādinot Latvijas vadītāja 
Ulmaņa līdzīgi teiktos vārdus 
Latvijas okupācijā 1940. gadā.w

Sestdien partijas “Repub-
lika” dibināšanas sapulcē par 
politiskā spēka līdzpriekš-
sēdētājiem ievēlēti Saeimas 
deputāts Vjačeslavs Dom-
brovskis un bijušais iekšlietu 
ministrs Sandis Ģirģens, bet 
par partijas domes priekš-
sēdētāju – parlamentāriete 
Evija Papule, aģentūru LETA 
informēja Dombrovskis.

Līdz ar Dombrovski un Ģirģe-
nu valdē ievēlēti vēl pieci locekļi 
– zvērināts advokāts Aleksandrs 
Kazačkovs, kādreizējais Vides 
aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas valsts sek-
retārs un SIA “Rīgas namu pār-
valdnieks” valdes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Antonovs, AS “Ditton 
pievadķēžu rūpnīca” valdes lo-
ceklis Jevgēnijs Koršenkovs un 
Saeimas deputāti Kaspars Ģir-
ģens un Ēriks Pucens. 

Dombrovskis politiskā spēka 

dibināšanas sapulcē sacīja, ka 
“Latvija ir nogurusi no pretno-
statīšanas un strīdiem”. Cīnoties 
ar iekšējiem ienaidniekiem, no-
vārtā esot atstāta valsts ekono-
miskās attīstības mērķtiecīga 
virzība. “To izjūt ikviens sabied-
rības loceklis, jo trūkst pietieka-
mu līdzekļu veselības aprūpei, 
izglītībai, ģimeņu atbalstam, 
cilvēka cienīgu pensiju nodroši-
nāšanai,” norādīja Dombrovskis.

Savukārt otrs līdzpriekšsē-
dētājs Ģirģens norādīja, ka Lat-
vijas nacionālajām interesēm, 
ko nosaka valsts iedzīvotāji, ir 
jābūt visu Latvijas iekšpolitisko 
un ārpolitisko lēmumu pamatā. 
“Ekonomikai un drošībai ir jā-
kalpo valsts izaugsmei. Mūsu 
prioritāte būs atbildīgas politikas 
veidošana īstermiņā un ilgter-
miņā, nodrošinot labklājības 
celšanos katrā ģimenē,” solīja 
Ģirģens.w

Krievijas federālais sta-
tistikas dienests “Rosstat” 
paziņojis, ka jūlijā valstī no 
Covid-19 miruši vairāk nekā 
50 000 cilvēku.

Krievijā ir ceturtais lielākais 
inficēto un mirušo skaits aiz ASV, 
Indijas un Brazīlijas. Taču Krievi-
jas oficiālā pandēmijas statistika 
tikusi daudz kritizēta, sevišķi ofi-
ciālais no Covid-19 mirušo skaits.

Valdības skaitļos tiek iekļauti 
tikai tie nāves gadījumi, kur au-
topsijā kā galvenais nāves cēlo-
nis norādīts Covid-19. “Rosstat” 
plašāk definē nāves gadījumus 
no Covid-19, un saskaņā ar die-
nesta datiem jūlijā Krievijā no 
koronavīrusa izraisītās slimības 
mira 50 421 cilvēks.

Saskaņā ar “Rosstat” da-
tiem Krievijā pandēmijas laikā 
no Covid-19 miruši vairāk nekā 
350 000 cilvēku, kamēr valdības 
dati rāda, ka mirušo skaits ir ne-
daudz virs 180 000.w

50 000 mirušo

Rihards Snikus pirmdien 
Tokijas paraolimpiskajās 
spēlēs jāšanas sportā iejādē 
brīvā stila disciplīnā izcīnīja 
sudraba godalgu, savukārt 
negaidīti pie bronzas tika cits 
Latvijas pārstāvis, diska me-
tējs Aigars Apinis.

Snikus un viņa partnera zir-
ga “King of the Dance” sniegums 
sacensībās iejādē I pakāpes brīvā 
stila disciplīnā tika novērtēts ar 
82,087%, kas bija otrs labākais 
rezultāts. Uzvaru ar vērtējumu 
86,927% svinēja amerikāniete 
Roksanna Tranela. Brīvā stila 
sacensībās startēja astoņi spor-
tisti. Snikus tiesības startēt šajās 
sacensībās 18 sportistu konku-
rencē nopelnīja, piektdien iejādes 
individuālajās sacensībās izcīnot 
otro vietu.

Konkurenta diskvalifikācijas 
dēļ pirmdien Tokijas paraolimpis-
ko spēļu bronzas medaļa diska 

mešanas sacensībās piešķirta 
Latvijas pārstāvim Aigaram Ap-
inim, informē Latvijas Paralim-
piskā komiteja (LPK).

Jau ziņots, ka Aigars Apinis 
Tokijas paraolimpiskajās spēlēs 
svētdien diska mešanā F-52 gru-
pā ieņēma ceturto vietu diska 
mešanā. Apinis ar 19,54 metriem 
trešajā metienā ierindojās nāka-
majā vietā aiz godalgām.

Zeltu ar 20,02 metriem otrajā 
mēģinājumā izcīnīja polis Pjotrs 
Kosevičs. Bet pirmdien no Starp-
tautiskās Paralimpiskās komite-
jas (IPC) saņemta informācija par 
Indijas sportistu Kumaru, kurš 
diska mešanas finālā ir startējis 
nepareizā medicīniskajā klasē, un 
viņa rezultāts ir anulēts. Līdz ar 
to trešo labāko rezultātu para-
olimpiskajās spēlēs diska mešanā 
F-52 veselības klasē ir sasniedzis 
četrkārtējais paraolimpisko spēļu 
čempions Apinis.w

Vēl viens sudrabs un negaidīta bronzaDibina partiju “Republika”

Kapibaras ēd zālīti šosejas malā Tigrā, Buenosairesas provincē, Argentīnā. Lielākais 
grauzējs pasaulē pieder jūrascūciņu dzimtai, tā svars sasniedz 40 kilogramus, savvaļā 
sastopams vienīgi Dienvidamerikā. 

Mierā


