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ĪSUMĀ

14. septembrī
1752. Britu impērija 
pieņēma gregoriāņu kalen
dāru, “izlaižot” 11 dienas. 

1868. Skots Toms Moriss 
kļuva par pirmo golferi, kas 
bumbiņu bedrītē iesitis ar 
pirmo mēģinājumu. 

1975. Muzejā 
Amster da mā ar virtuves 
nazi sabojā ja Rembranta 
gleznu “Naktssargs”. 

1984. Džo Kitingers 
kļuva par pirmo cilvēku, kam 
izdevies šķērsot Atlantijas 
okeānu gaisa balonā. 

2003. Igaunijas iedzīvo
tāji referendumā apstiprināja 
valsts iestāšanos Eiropas 
Savienībā. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Rīgā vakar notika Balti-
jas valstu un Polijas ārlietu 
un aizsardzības ministru 
kopīga tikšanās, lai pār-
runātu aktuālos drošības 
politikas jautājumus un 
reģionālos izaicinājumus. 
Uzmanības centrā ir jautā-
jumi par attiecībām ar Balt-
krieviju un situāciju pie tās 
robežas.

Amatpersonas uzsvēra, ka 
NATO Briseles samits apliecinā-
ja transatlantisko vienotību un 
apņemšanos turpināt stiprināt 
aliansi nākamajā desmitgadē. 
Viens no šobrīd galvenajiem dar-
ba uzdevumiem ir NATO Stratē-
ģiskās koncepcijas pārskatīšana, 

kuru plānots apstiprināt 2022. 
gada NATO valstu un valdību va-
dītāju sanāksmē Madridē. Latvi-
jas Ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs atzīmēja, ka koncepcijā 
ir jāsaglabā NATO aizsardzības 
un atturēšanas centrālā loma, 
taču vienlīdz svarīgi ir raksturot 
stratēģisko drošības vidi atbil-
stoši šodienas realitātei, tostarp 
atzīmējot tādus darba virzienus 
kā noturības stiprināšana, jauno 
un revolucionāro tehnoloģiju ra-
dītie izaicinājumi, ES un NATO 
sadarbības nozīme. 

Baltijas valstīm un Polijai 
ir daudz kopīgu interešu gan 
NATO, gan plašākas reģionālās 
drošības politikas kontekstā, taču 

amatpersonas bija vienisprātis, 
ka prioritāte ir NATO kolektīvā 
aizsardzība un atturēšana. At-
sevišķā ārlietu ministru darba 
sesijā tika pārrunāti NATO part-
nerības jautājumi. Tāpat ārlietu 
ministri pārrunāja reģionā notie-
košās stratēģiska līmeņa militā-
rās mācības “Zapad-21”, kurām 
tiek rūpīgi sekots līdzi, jo tās rada 
papildu bažas sakarā ar sarežģīto 
situāciju Baltkrievijā un apstāk-
ļiem, kas saistīti ar Baltkrievijas 
hibrīduzbrukumu NATO un ES 
ārējai robežai. 

Baltijas valstu un Polijas ār-
lietu un aizsardzības ministru 
tikšanās notiek laikā, kad dro-
šības situācija mūsu reģionā ir 

nonākusi arī plašākas Eiropas 
uzmanības centrā. Baltkrievijas 
vadonis Aleksandrs Lukašenko 
nedēļas nogalē paziņojis, ka līdz-
šinējās sankcijas esot izrādījušās 
neefektīvas, tās jāatceļ un tikai 
tad Minska būšot gatava runāt 
ar saviem kaimiņiem. “Bumba 
ir viņu laukuma pusē – gribat 
dzīvot mierā, brauciet, noteik-
sim vietu, organizēsim tikšanos 
un apspriedīsim šos jautājumus. 
Taču līdz brīdim, kamēr nebūs 
atceltas šīs nejēdzīgās sankci-
jas un netiks pārtraukta mūsu 
patriotisko cilvēku pazemošana, 
neviens ar viņiem nesarunāsies! 
Uz ceļiem mēs nekritīsim!” pavēs-
tīja Lukašenko.w 

Aizvadītajā nedēļā pret Co-
vid-19 vakcinēti vien 30 337 
cilvēki, kas ir mazākais rezul-
tāts kopš marta beigām, kad 
Latvijā vēl nebija ieviesta ie-
spēja potēties visiem gribētā-
jiem, rāda Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) apkopotie dati. 
NVD Vakcinācijas projekta no-
daļas vadītāja Eva Juhņēviča 
intervijā LTV raidījumā “Rīta 
panorāma” pauda pārliecību, 
ka, tuvāko dienu laikā papil-
dinot vakcinācijas datus ar 
pēdējās dienās notikušajiem 
vakcinācijas faktiem, aizvadī-
tās nedēļas rādītājs varētu iz-
līdzināties ar iepriekšējo nedēļu 

rezultātiem. Viņa arī uzsvēra, 
ka dati tiek rūpīgi monito-
rēti un vērtēti, lai noteiktu 
nepieciešamās papildu dar-
bības cilvēku motivēšanai 
potēties. Juhņēviča norādīja, 
ka liela nozīme minētajā ir ģi-
menes ārstu iesaistei, tāpēc no 
1. oktobra vakcinācijas nodro-
šināšanā būs jābūt iesaistītām 
visām ģimenes ārstu praksēm. 
Patlaban tajā piedalās ap 80% 
prakšu. Tāpat tiek turpinātas 
arī izbraukuma vakcinācijas, kā 
arī potēšanas punktu ieviešana 
tirdzniecības centros, kas iedzī-
votājiem ir ērta iespēja potes 
saņemšanai.w

Krievijas viltvārži publisko-
juši sarunas ar Saeimas ārlietu 
komisijas deputātiem, izmanto-
jot sarunās pausto “Sputnik V” 
vakcīnu propagandā, ziņo Lat-
vijas Televīzijas raidījums “De 
facto”. Dienasgaismu ieraudzījis 
sarunas ieraksts starp Saeimas 
Ārlietu komisijas deputātiem 
un viltvārdi, kurš izlikās par 
Kremļa opozicionāra Alekseja 
Navaļnija kolēģi Leonīdu Vol-
kovu. To steigšus populari-
zējuši Krievijas televīzijas 
kanāli, lai Latviju apvainotu 
“ārzemju aģentu” atbalstī-
šanā un parādītu, cik labās 
domās Latvijas iedzīvotāji ir 
par “Sputnik V” vakcīnu. Tā 
sauktie interneta jokdari “Vo-
vans” un “Leksus”, kuru darbība, 
Latvijas izlūkdienesta ieskatā, 
atbilst Kremļa politiskajām in-

teresēm, internetā publicējuši 
sarunas ierakstu ar Saeimas 
deputātiem. Viņi, šī gada pa-
vasarī uzdodoties par Navaļnija 
sabiedroto Volkovu, videokonfe-
rences režīmā tikās ar vairāku 
valstu parlamentāriešiem, tajā 
skaitā Saeimas Ārlietu komisiju. 
No publicētā ieraksta fragmenta 
izriet, ka attālinātās tikšanās 
laikā runāts par sankcijām pret 
Krieviju, Kremļa opozīcijas ie-
spējām apvienot spēkus, Navaļ-
nija komandas izmeklēšanām 
un vakcīnām pret Covid-19. 
“Man personīgi, protams, tā ir 
mācība,” par komisijas iekriša-
nu viltvāržu lamatās LTV rai-
dījumam “De facto” tagad saka 
Saeimas Ārlietu komisijas vadī-
tājs Rihards Kols. Viņš stāsta, 
ka sarunas laikā nekas nelika 
apšaubīt Volkova identitāti.w 

Ukrainas prezidents Volo-
dimirs Zelenskis intervijā te-
lekanālam CNN apliecināja, ka 
nesenās vizītes gaitā ASV ar Sa-
vienoto Valstu prezidentu Džo 
Baidenu apspriedis perspektī-
vas, kādas Ukrainai ir attiecībā 
uz iestāšanos NATO. “Es jautā-
ju Baidenam par Ukrainas 
dalību NATO (...). Viņš atbil-
dēja, varbūt visi vārdi nav 
gluži precīzi: “Es uzskatu, ka 
jums ir jābūt tur, bet tas nav 
tikai mans lēmums”,” sacīja 
Zelenskis. Viņš norādīja, ka šī 
jautājuma apspriešanai veltītas 
20–30 minūtes. 

Zelenskis arī Baidenam 
teicis, ka, “pateicoties jūsu lē-
mumam, mums, Ukrainai, šis 

ceļš [uz NATO] būs īsāks, caur-
redzamāks”. Zelenskis ASV 
oficiālā vizītē bija 31. augustā 
un 1. septembrī. Intervijā CNN 
Zelenskis arī norādīja, ka nav 
korekti salīdzināt Ukrainu un 
Afganistānu ASV palīdzības 
kontekstā. “Es uzskatu, ka mēs 
nevaram salīdzināt Ukrainu un 
Afganistānu. Ukraina nav tik 
ļoti atkarīga no ASV, kā bija Af-
ganistāna,” skaidroja prezidents. 
Ukraina, cik tas ir iespējams, 
ir neatkarīga no jebkuras citas 
ekonomikas, viņš piebilda. Ze-
lenskis uzskata, ka nevar būt 
ne runas par ASV “aiziešanu” 
no viņa valsts, un uzsvēra, ka 
Vašingtonai, gluži pretēji, būtu 
sava klātbūtne jāvairo.w  

Mākslinieks Kristo īstenojis gadu desmitus seno 
sapni ietērpt Parīzes Triumfa arku sudraboti zilās 
drānās. 

Ietērpusies

Vācijā pirmajā pusgadā ogles 
bijušas vissvarīgākais enerģijas 
avots, pirmajā vietā nomainot 
vēju, vakar konstatēts Federālā 
Statistikas biroja aplēsēs. No 
Vācijā saražotās elektrības 
258,9 miljardiem kilovatstundu 
šajā posmā 56% bijuši no 
konvencionāliem avotiem, 
tādiem kā ogles, dabasgāze un 
kodolenerģija. Tas ir par 20,9% 
vairāk nekā šajā pašā posmā pērn. 
Savukārt atjaunīgās enerģijas 
daļa, ieskaitot vēja, saules un 
biogāzes enerģiju, sarukusi par 
11,7% līdz 44%, salīdzinot ar 
posmu no janvāra līdz jūnijam 
pērn. Sarukuma galvenais iemesls 
bijis pastāvīga vēja trūkums 
pavasarī, skaidro birojs. 

Afganistānas galvaspilsētā 
Kabulā vakar nosēdusies 
Pakistānas lidsabiedrības 
“Pakistan International Airlines” 
lidmašīna, kļūstot par pirmo 
starptautiska komercreisa 
lidmašīnu, kas Kabulā ieradusies, 
kopš tur 15. augustā varu 
sagrāba radikālo islāmistu kustība 
“Taliban”. Kabulas lidostai nodarīti 
ievērojami postījumi haotiskās 
120 000 cilvēku evakuācijas laikā, 
kas noslēdzās ar pēdējo ASV 
spēku izvešanu 30. augustā. Talibi 
kopš tā laika centušies atjaunot 
lidostas darbību ar Kataras 
tehnisko atbalstu. 

Vācija. Jauniešu vides 
aktīvistu kustība “Piektdienas 
nākotnei” aicinājusi uz globālu 
streiku 24. septembrī. Aktīvisti 
vēlas mobilizēt cilvēkus visā 
pasaulē, lai izdarītu spiedienu 
uz lēmumu pieņēmējiem 
politikā, ziņu aģentūrai DPA 
pavēstīja “Piektdienas nākotnei” 
Vācijas atzars. “Piektdienas 
nākotnei” plāno 24. septembrī 
vairāk nekā 1100 streikus 78 
valstīs. Vācijā pieteikti 277 
pasākumi. Aicinājumam streikot 
pievienojušās arī aptuveni 
200 pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, baznīcas un 
nevalstiskās organizācijas, kā arī 
4000 uzņēmumu. 

Baltijas valstis kopā ar Poliju diskutē par izaicinājumiem

Zelenskis uzsver 
Baidena atbalstu

Propagandā izmanto 
viltvārža sarunas

Sarucis vakcinācijas temps


