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ĪSUMĀ

9. septembrī
1776. Amerikas 
Kongress jauno valsti 
nodēvēja par Savienotajām 
Valstīm. 

1839. Britu zinātnieks 
Džons Heršels uzņēma 
pirmo fotogrāfiju, 
izmantojot stikla plati. 

1975. Čehu tenisiste 
Martina Navratilova lūdza 
politisko patvērumu ASV. 

1976. Miris Ķīnas 
republikas dibinātājs Mao 
Dzeduns. 

2003. 95 gadu vecumā 
miris Ungārijā dzimušais 
ASV fiziķis, ūdeņraža 
bumbas “tēvs” Edvards 
Tellers. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Gatavo atbildes sankcijas Baltkrievijas hibrīduzbrukumam
Mēneša laikā no valsts 

robežas nelikumīgas šķēr-
sošanas ir atturēti jau 1005 
cilvēki. Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāre Zan-
da Kalniņa-Lukaševica vakar 
Saeimas Ārlietu komisijas 
sēdē deputātiem norādīja, 
ka Baltkrievija ar izvērsto 
hibrīduzbrukumu pret Latvi-
ju, Lietuvu un Poliju izmanto 
migrāciju ne tikai kā politi-
kas ieroci, bet padara trešo 
valstu pilsoņus par savas 
politikas instrumentu. 

Viņa uzsvēra, ka Baltkrievi-
jas režīms patlaban īsteno pla-
šu dezinformācijas kampaņu, 
lai maldinātu sabiedrību, radītu 
apjukumu un diskreditētu valstis 

un demokrātiskās sabiedrības 
vērtības. Pēc Kalniņas-Lukaše-
vicas paustā, kampaņas mērķis 
ir destabilizēt drošības situāci-
ju reģionā, un, lai atbildētu uz 
hibrīduzbrukumu, Latvija strādā 
kopā ar Lietuvu un Poliju, nodo-
dot vienotu vēstījumu, lai atspē-
kotu Baltkrievijas veidotos mītus. 
Tāpat noris darbs ar kolēģiem 
ANO, Eiropas Savienībā, kā arī 
citās starptautiskajās organizāci-
jās. ĀM parlamentārā sekretāre 
akcentēja, ka Latvija šajā sarež-
ģītajā situācijā cenšas nodrošināt 
līdzsvarotu risinājumu, ņemot 
vērā gan nacionālās drošības 
aspektus, gan vērtējot humānos 
apsvērumus attiecībā pret cilvē-
kiem, kas nonāk uz robežas.

Kalniņa-Lukaševica pavēstī-
ja, ka aktīvs dialogs ar ES norit 
jau no pavasara, kad Baltkrievija 
uzsāka hibrīduzbrukumu pret 
Latviju un Lietuvu, izmantojot 
migrāciju. Viņa uzsvēra, ka ES 
ir vienota redzējumā par Balt-
krievijas režīma rīcību. Tāpat 
Latvija ir aicinājusi partnerus 
un sabiedrotos ES un NATO ie-
viest sankcijas pret Baltkrievi-
jas juridiskajām un fiziskajām 
personām, kuras ir iesaistītas 
hibrīdoperācijas īstenošanā. 
Patlaban ES noris darbs pie 
nākamās sankciju paketes, lai 
ieviestu papildu sankcijas, pirm-
kārt, pret Baltkrievijas nacionālo 
lidsabiedrību “Belavia”, kas īs-
tenoja tiešos avioreisus, atve-

dot šos cilvēkus, otrkārt, pret 
Baltkrievijas valsts viesnīcām 
un tūrisma kompānijām, kas ir 
tieši iesaistītas šīs operācijas 
īstenošanā. 

Latvija nelegālo imigrantu 
krīzē, salīdzinot ar Lietuvu, ir 
nedaudz labākās pozīcijās, jo 
nav konstatētas ārzemnieku 
grupas, kas ilgstoši uzturētos 
pie mūsu valsts robežas, atzina 
Valsts robežsardzes priekšnieka 
vietnieks Ivars Ruskulis. Viņš 
skaidroja, ka Lietuvā situācija 
saglabājas tikpat saspringta kā 
Latvijā, lai gan kaimiņvalstij 
robežas garums ar Baltkrieviju 
ir lielāks un no robežas šķērso-
šanas atturēto personu skaits ir 
nedaudz lielāks.w

Neskatoties uz talibu centie-
niem iebiedēt opozīciju, Afganis-
tānā jau trešo dienu turpinājās 
protesti pret radikālo islāmistu 
grupējumu. Kabulā grupa sie-
viešu devās gājienā no pārsvarā 
hazareju apdzīvota rajona Ka-
bulas rietumos, lai protestētu 
pret talibu izveidoto valdību. 
Protestētājas skandēja “Valdība 
bez sievietēm būs neveiksme” 
un viņu plakāti vēstīja “Darbu, 
izglītību un brīvību”, redzams 
sociālajos medijos publiskotajos 
video. Talibi otrdien paziņo-
ja pagaidu valdības sastāvu, 
kurā nav pārstāvēta neviena 
sieviete. Valdībā nav pārstā-
vēti arī hazareji, kas ir trešā 
lielākā etniskā grupa Afga-
nistānā.  

Vietējie mediji ir pārstājuši zi-
ņot par protestiem, kopš talibi uz 

laiku aizturēja grupu žurnālistu, 
kas otrdien atspoguļoja protestus 
pret Pakistānas ietekmi Afga-
nistānā. Talibi otrdien apspieda 
protestus arī Herātā, Gaznī, Fei-
zābādā un citās vietās. Herātas 
provincē, talibiem atklājot uguni 
pret protestētājiem, tika nogali-
nāti vismaz divi protestētāji un 
septiņi ievainoti, ziņu aģentūrai 
DPA atklāja kāds vietējais ie-
dzīvotājs. Savukārt kāda bijusī 
amatpersona aģentūrai apstip-
rināja, ka Gaznī aizturēti vairāki 
protestētāji. Talibu preses pārstā-
vis žurnālistiem WhatsApp grupā 
vakar pavēstīja, ka visi, kas vēlas 
rīkot mierīgas demonstrācijas, 
var to darīt, bet tam jāsaņem va-
rasiestāžu atļauja. Talibu preses 
pārstāvis norādīja, ka protestētāji 
apvaino talibu līderus, lai izpro-
vocētu sadursmes.w

Protesti Afganistānā turpinās Notārei – rājiens
Tiesu izpildītāja Rolanda 

Veinberga krimināllietā iesaistī-
tai notārei Ingai Muciņai 7. sep-
tembrī piemērots disciplinārsods 
– rājiens. Tieslietu ministra pre-
ses sekretārs Andris Vitenburgs 
aģentūrai LETA, neminot perso-
nas vārdu, sacīja, ka tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns ir pie-
ņēmis lēmumu uzlikt discipli-
nārsodu Rīgas apgabaltiesas 
zvērinātai notārei, izsakot rā-
jienu, lai paustu nosodījumu 
par formālu attieksmi likuma 
piemērošanā un novērstu šā-
das situācijas turpmāk. Jau 
vēstīts, ka krimināllietu pret tiesu 
izpildītāju Veinbergu, notāri Mu-
ciņu un vēl trīs privātpersonām 
par organizētā grupā izdarītu 
krāpšanu lielā apmērā Rīgas Vi-
dzemes priekšpilsētas tiesa sāks 

izskatīt 10. septembrī. Veinbergs 
apsūdzēts pēc Krimināllikuma 
panta par krāpšanu un dienesta 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantoša-
nu. Notāre Muciņa apsūdzēta par 
dienesta viltojumu un krāpšanu. 
Prokuratūra iepriekš vēstīja, ka 
janvārī sākts kriminālprocess 
par iespējamu krāpšanu lielā 
apmērā, izmantojot viltotu vien-
kāršo vekseli un vēršot bezstrīdu 
vekseļa piespiedu izpildi piedzi-
ņas lietā uz 1932. gadā dzimu-
šas sievietes naudas līdzekļiem 
28 000 eiro apmērā, kas palika 
no nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanas izsolē. Tāpat izmeklē-
šanas laikā tika noskaidrots, ka 
līdzīgā veidā personas izrīkoju-
šās ar kādu 1964. gadā dzimušu 
personu, izkrāpjot vairāk nekā 
39 000 eiro.w

Francijā vakar sākās tie-
sas prāva pret 20 cilvēkiem, 
kas apsūdzēti par teroraktu 
sarīkošanu Parīzē 2015. gada 
13. novembrī. Šajos uzbru-
kumos dzīvību zaudēja 130 
cilvēki un 350 tika ievaino-
ti. Apsūdzēto vidū ir Salahs 
Abdeslams, kurš Beļģijā jau ir 
notiesāts par slepkavības mē-
ģinājumu apšaudē Briselē viņa 
aizturēšanas laikā 2016. gada 
15. martā. Terorakti Parīzē šo-
kēja visu pasauli. Uzbrukumi 
notika vairākās vietās – kon-
certzālē “Bataclan”, nacionālajā 
stadionā “Stade de France”, pie 
kura uzspridzinājās trīs tero-
risti, vairākos bāros un resto-
rānos Parīzes centrā. Par uz-
brukumiem atbildību uzņēmās 
teroristu grupējums “Islāma 
valsts”. 12 no 20 apsūdzētajiem 
var tikt piespriests mūža ieslo-
dzījums, ja viņi tiks atzīti par 
vainīgiem. Seši apsūdzētie tiek 
tiesāti aizmuguriski.w

Sākas teroristu 
tiesas prāva

Krievijā mācību laikā 
Noriļskas pilsētā gājis bojā 
ārkārtas situāciju ministrs 
Jevgēņijs Ziničevs, vakar 
pavēstīja Ārkārtas situāciju 
ministrijas preses dienests. 
Ministrs gājis bojā, glābjot 
pazīstamo kinorežisoru 
Aleksandru Meļņiku. 
Kinorežisors strādāja 
ministrijas rīkoto mācību 
vietā Noriļskā, lai izraudzītos 
vietu, kur filmēt savu jauno 
dokumentālo filmu, kas veltīta 
Arktikas un Ziemeļu jūras 
ceļa attīstībai. Avoti ārkārtas 
dienestos ziņo, ka arī Meļņiks 
gājis bojā. 

Latvijā iepriekšējā diennaktī 
konstatēti 459 jauni inficēšanās 
ar Covid-19 gadījumi un 
saņemta informācija par trīs 
mirušajiem, rāda Slimību 
profilakses un kontroles 
centra apkopotā informācija. 
Saslimstības divu nedēļu 
kumulatīvais rādītājs pieaudzis 
no 193,1 līdz 204,2 gadījumiem 
uz 100 000 iedzīvotāju. No 
visiem atklātajiem gadījumiem 
380 bija nevakcinējušies vai 
vakcinācijas kursu nepabeiguši, 
savukārt 79 – vakcinēti. 
Slimnīcās stacionēto skaits 
palielinājies no 195 līdz 206. 

Latvijā patēriņa cenas 
šogad augustā salīdzinājumā 
ar jūliju pieaugušas par 0,4%, 
bet gada laikā – šogad augustā 
salīdzinājumā ar 2020. gada 
augustu – patēriņa cenas 
palielinājušās par 3,7%, rāda 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati. Būtiskākā ietekme uz 
cenu izmaiņām šogad augustā 
salīdzinājumā ar jūliju bija cenu 
kāpumam ar mājokli saistītām 
precēm un pakalpojumiem, ar 
atpūtu un kultūru saistītām 
precēm un pakalpojumiem, ar 
transportu saistītām precēm un 
pakalpojumiem, apģērbiem un 
apaviem, kā arī cenu kritumam 
pārtikai un bezalkoholiskajiem 
dzērieniem, mājokļa iekārtai. Jaundzimušie

Madrides zooloģiskajā dārzā lielā panda laidusi pasaulē divus mazuļus.


